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DÉCADA SEGUNDA.

E
PROLOGO.
M a primeira Década , como foi

J o fundam.ento dcfte nofíb edifício

de efcritura , em alguma maneira qiii-

zemos imitar o modo
^ que os arqui-

teftores tem nos materiaes edifícios,

os quaes fempre fundam fobre o fir-

me da terra , enchendo aquelle lugar

de alicerces , não de pedras lavradas,

e limpas
,

que deleitem a vifta , mas
duras , graves

,
grandes , acompanha-

das d'outras , ainda que pequenas , e

miúdas
,

pêra que tudo fique maciço^

e a obra
,

que fobre ellas vier em al>-

gum tempo, por defeito de fua firme-

za , e ligamento não poífa arruinar.

Allí nós fundamos efte noíTo fobre as

pedras rufticas das couías de Guiné-,

afíentadas fobre aquelle firme, e collí^-

tante alicerce da tenção do Infante D.
Henrique, e de fi foi a obra enchendo

TmuILf.L ** ef-



Prologo.
efte feu propoííto per o difciirfo das

coufas do tempo d'ElRey D. AíFonfo,

e ElRey D.João, té o tempo d'ElRey
D. Manoel

,
que com o defcubrimcnto

da índia moftrou logo a obra fobre a

terra : de maneira
, que a nofla Europa

começou pôr os olhos nella , louvando

afli os Príncipes
, que abriram , e en-

cheram eftes alicerces, como odifcurfo

da obra
, que té o anno de quinhentos

e finco ElRey D. Manoel mandou fa-

zer. Agora que o edifício começa a fer

pofto em vifta de todo o Mundo, cref-

cendo com Reynos , Senhorios , Cida-

des , Villas , e Lugares
,
que per con-

quilla vai accrefcentando aos primeiros

fundamentos , convém efcolhermos pe-

dras lavradas , e polidas dos mais il-

luftres feitos
,

que pêra effeito defta

obra concorreram ; e dos miúdos
,
porá

grão multidão delles , e não fazer mui-

to entulho , não faremos mais conta

,

que quanto forem neceíTa rios pêra atar,

e liar a parede da hiftoria
;
pois vemos

que pêra perfeição de qualquer coufa

,

ora
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ora feja natural , ora mecânica , ora

racional, os grandes membros fe atam

com mui pequenas partes , e fem ellas

Henhuma eftá em fua verdadeira pro-

porção , e formofura. Aíli
,
que feguindo

nós eíla racional regra , daqui por di-

ante de indullria muitas coufas leixa-

remos, principalmente da viagem das

Armadas de cada anno, afíi á ida, co-

mo á vinda , e villas dos Reys , e Prín-

cipes daquellas partes com os Capitães

mores, c outras miudezas, quecanfam

a quem as eícreve , c a quem as ouve,

não leixando porém dcfcançar a penna

onde nos parecer neceíHirio. Com tudo

bem fabemos
,

que a todos não pode-

mos aprazer
;
porque fe em os mate-

riacs edifícios vemos
,

que o filho naf-

cido, e creado nas cafas dopai, tanto

que as herda , lhe muda a janella , a

porta , a camará , e troca tudo ao feii

juizo
,
por lhe defaprazer o daquelle

,

que o gerou : Que fe pode efperar do

edifício das letras , o qual o Author

delle faz commum a tcdalas gentes,

prin-
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principalmente o da Hiíloria , em que

aiE os doutos j como ignorantes são li-

cenciados pêra arguir? A qual licença

não tem na eícritura de alguma parti-

cular Sciencia , cá na Grammatica , na

Lógica , e Rhetorica , &c. fomente jul-

gam os ProfeíTores delia , e não o vul-

go. E efta falva , não he por lalvar

noíTos erros ; mas porque fe faiba
,
que

ante de tirarmos efte noíTo trabalho á

luz
j já nos dávamos por condemnado

no juizo de muitos ;
porque ao tempo

que inquinamos , e bufcavamos as ache-

gas pêra elle , fe fallavamos com ma-
reantes ^ tudo queriam que foíTe da fua

proíífsão : contar da viagem, e naufrá-

gios ; o Gavalleiro, que efcreveffe fo-

mente os autos de feu oificio ; o Geó-
grafo a íítuação da terra ; o Mercador

o preço, e pezo das coiifis; o Guriofo

á variedade, e coftumes das gentes. Fi-

nalmente cada hum namorado da fua

inciinaçãa
,

promettendo-lhe nós que

faríamos deita noiTa Afia hurna botica,

em que elle achaíTc meíiaha da fua en-

fer-
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fcrmidade , não ficava fatisfeito, por-

que quizera que fora a maior parte

chea daquella
,
que lhe cura feu efeito.

E por nós trabalhamos em feguir mais

as regras da Hiftoria , com aquelle dito

de Apollo : De nenhuma coiifa muito
,

que Jatisfazer ao requerimento ãe tan-

tos : fe em tudo não aprouvermos, ao

menos fera em dar matéria a alguns

de poderem emendar , e murmurar,
que he a mais doce fruta da terra , e

aííi feremos aprazível a todos , a huns

*pera louvarem o bem dito , e outros

pêra terem que dizer do mal feito.

DE-
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DÉCADA SEGUNDA.
LIVRO I.

Dos Feitos
,
que os Portiiguezes fizeram

no defcubrimento , e conquifta dos

mares , e terras do Oriente.

CAPITULO I.

Como Trijião da Cunha partio dejle Key^
no com huma grojja Armada para a Índia

,

e em fua companhia Affojtfo d''Alhoquerque
,

que hia por Capitão mor d^outra
,
que havia

de andar na cofta da Arahia : e o que fize^
ram no defcubrimento da Ilha S. Lourenço.

Anno paíTado de quinhentos e

finco
5
(como efcrevemos , ) eJF-

tando Triílão da Cunha deí-

pachado para a índia
, por

caufa de hum accidente que
he fobrev^eio com que cegou , foi o Vi-
fo-Rey D. Francifco d'AImeida em a frota

TomAL P.L A que
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que eftava para elle. Depois poílo em cura

daquelle accidente , e cobrada a vifta , ficou

com aquella auçao da mercê
, que lhe El-

Rey tinha feita , a qual lhe elle tornava a

confirmar para ir na vagante do Viíb-Rey.

Porém dizem que por confelho de Lopo
Soares ,

que de lá viera o anno de finco ,

elle pedio a ElRey
,

que aquella mercê de

refidir na índia tantos annos , lhe conver-

teíTe em ir ida por vinda por Capitão mor
das náos da carga , com algum bom parti-

do 5 o que lhe EIRey concedeo. E tendo

elle aíTentado de o mandar por Capitão mor
das náos de carreira em Março de quinhen-

tos e íeis 5 e AíFonfo d'Alboquerque com
huma Armada para andar na coíla da Ará-

bia 5 veio Diogo Fernandes Pereira , o qual

,

.( como vimos atrás
,
) defcubrio a Ilha So-

cotorá ,
que eftá na entrada do m.ar

,
que

faz o eftreito de Adem. ElRey fabendo per

elle 5 e per António de Saldanha, que an-

dou ás prezas naquella paragem , das coufas

dcíla Ilha 5 e dos Chriftãos que nella havia
,

€ como eram fubjeftos a huns Mouros da

terra firme de Fartaque
,

por caufa de hu-

ma fortaleza, que alli vieram fazer; aíTen-

tou que eílas duas Armadas de Triftão da

Cunha , e de Aífonfo d'Aiboquerque fofifem

ambas em hum corpo té efta Ilha Socoto-

xá^ e quetomaíTem efta fortaleza aosMou-
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ros i
e quando não foíTe tal

,
que nella fe

pudeíTe defender a gente que aili leixaíTe
^

fundaíTe outra de novo. Fazendo fundamen-

to
5
que AíFonfo d'Alboquerque , e os outros

Capitães 5
que pelo tempo cm diante andaf-

fem naquella parte , teriam hum certo abri-

go , e feguro pêra invernar
,
por a Ilha ter

lugar para ilTo , e com eíla fortaleza ficava

mais fenhor da navegação daquelle eftreito

,

que era feu principal intento. Da qual for-

taleza havia de ncar por Capitão D. Affon-

fo de Noronha filho de D. Fernando de
Noronha , com Oíhciaes , e gente ordenada

ao modo das outras , que eram feitas na-

qucllas partes. Porém como ElPvev não ef-

tava certo que tal feria a fortaleza dos Mou-
ros , ou per ventura de caminho naquella

coíla podiam tomar terra
,
para que lhe fer-

viíTe eíle repairo , mandou que levaiTe hu-
jna fortaleza de madeira

,
que eílava feita

no armazém do tem.po que eíle houvera de
paíTar ,em Africa. E porque para efFeito deC-

tas coufas convinha muitas náos , e gente
d'armas , fizeram-fe preíles nove vélas pêra
a carga , e íinco

,
que haviam de ficar com

AíFonfo d'Alboquerque
,
que foram mui tra-

balhofas de aperceber. Cá nefte tempo era

em Lisboa tão grande a peíle
,
que houve-

ram muitos dias de cento e vinte peíToas,

€ andavam os homens d'Armada tão iffea-

A ii dos
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dos delia
,
que na própria náo de Triílão

da Cunha primeiro que partiíTem morreram
féis 5 ou fete , e por efta caufa achava-íe tão

pouca gente pêra o niimero que elle havia

de levar, que conveio ElRey mandar fol-

tar alguns prezos
,
que eftavam julgados pa-

ra ir cumprir degredos a outras partes
,
por-

que a gente do Reyno nao fe queria vir

metter nefte perigo. Finalmente o melhor
que em tempo de tanto trabalho fe pode
fazer, Triftao da Cunha partio do porto de
Lisboa hum Domingo de Ramos féis dias

de Março do anno de quinhentos e féis

com quatorze velas , de que efles eram os

Capitães : Francifco de Távora filho de Pê-

ro Lourenço de Távora Senhor do Mo-
gadeiro , Manuel Telles Barreto filho de
AíFonfo Telles Barreto , Afix)nfo Lopes da
Cofta filho de Pêro da Cofía de Thomar,
António do Campo hum Cavalleiro , e Af-
foníb d'Alboquerque filho de Gonçalo d'AI-

boquerque
,
que era Capitão mór das ve-

las
,
que eftes levavam , e com que haviam

de andar de Armada na cofta de Arábia.

E os Capitães das outras náos da carreira

,

eram : Lionel Coutinho filho de Vafco Fer-

nandes Coutinho , Álvaro Telles Barreto fi-

lho de João Telles , Ruy Pereira filho de

AíFonfo Pereira Alcaide mór de Santarém

,

Rfly Dias Pereira filho de Reimão Pereira
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Alcaide mor de Portel
, João Gomes d'A-

breu filho de Antão Gomes d'Abreu , Job
Queimado filho de Vafco Qiieimado de Se-

túbal , Álvaro Fernandes hum Cavalleiro

d'Alvito 5 João da Veiga colaço de Trit-

tão da Cunha , Triftâo Rodrigues moço da

Gamara d'ElRe7 , eTriítao Alvares. Em a

qual Armada iriam mil e trezentos hom^ens

d'armas ; e foi toda tão ifcada de peite
,

que ainda no Cabo Verde , eftando fazendo

aguada em huma Ilha chamada da Palma

,

que eítá no roílo do cabo
,

por caufa de

muitos que alli morreram , mandou fazer hu-

ma Ermida de pedra , e barro , cuberta de

palha cm louvor de N. Senhora da voca-

ção da Efperança , onde fe diíTe MiíTa , e

foram enterrados os defuntos , e não houve
em que fe achou Iiomem niorto dentro cm
huma camará comidos os pés dos ratos fem
fe fabcr fer falecido ^ tanto trabalho havia

em todos. Com o qual
,
partindo ainda Trif-

ião da Cunha do Cabo Verde , aprouve a

Dcos
5
que chegando á linha Equinocial , on-

de eíles ares ceíTam , ficou toda a gente li-

vre de todo 5 e deíla volta houve viíla do
Cabo Saneio Agoílinho na Província de
Sanfla Cruz. E quando veio ao atraveífar

aquelle grande golfão
, que jaz entre eíla

terra , e a do Cabo de Boa Efperança , met-

teo-fe em tanta altura da parte do Sul , por

lhe



6. ÁSIA DE João de Barros

lhe ficar dobrado
,

que começaram alguns

homens pobres de roupa de lhe morrer^ e

a gente do mar andava tão regalada
,

que

não podiam marear as velas ; na qual tra-

veíTa defcubrio humas Ilhas
,

que ora fe

chamam do nome de Triílao da Cunha. E
como nellas lempre fe acham temporaes

,

deo-lhe hum que apartou as náos, corren-

do cada huma feu trabalho , té que em Mo-
çam.bique fe tornaram ajuntar- lómente Ál-

varo Telles, que fem faber per onde hia,

vafou per fora da Ilha de S. Lourenço , e

foi dar nadeSamatra, cuidando fer o Cabo
Guardafii , e dahi fe tornou a elle , onde

andou ás prezas efperando por Triílao da

Cunha. No qual tempo tomou féis náos , e

era tanta a fazenda delias
,
que de não po-

derem com o batel trazer das náos
,
que to-

mavam quanto queriam , lançaram tantos

fardos ao mar delias
,
que lhe ficou cm lu-

gar de ponte de bom comprimento pêra per

fim.a delles alguns m.arinheiros irem , e vi-

rem com fato ás coílas. Lionel Coutinho

com o mefmo tempo foi invernar em Qui-

loa, eRuy Pereira foi dar na ponta da Ilha

de S. Lourenço em hum porto a que cha-

mam Matatána
,

que foi depois caufa de

fua morte , e de João Gomes d'Abreu , co-

mo veremos. Porque chegando a eíle por-

to 3 onde vem fchir hum rio , veio ter a

et
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elle 5 aíTi á vela como hia, hunia almadia

com té dezoito homens da terra , os qiiaes

entraram em a náo feguramente ; e por al-

guns delles trazerem manilhas de prata

,

pofto que não havia quem os entendeíTe
,

per acenos diíTeram haver daquelle metal
,

que traziam nos braços muito , e cravo , e

gengivre
,
por lhe fazerem moílra deílas , e

d'outras coufas
,
que Ruy Pereira quiz fa-

ber íe havia na terra. E por eílas ferem mui
principaes , ainda que não foi muito per fua

vontade , trouxe Ruy Pereira dous mance-
bos d'elles pêra darem teftemunho a Trif-

tão da Cunha do que havia naquelle porto
;

e chegado Ruy Pereira a Moçambique , on-

de o achou
5
per meio de hum Mouro per

nome Bogimá , que aili vivia
,
por faber a

lingua delles , foube Triílao cia Cunha mui-
tas coufas da groffura da terra. E ainda o
mefmo Bogimá

,
por já eílar naquelle por-

to , fe affirmava que quanto ao gengivre

poderiam carregar náos d'elie. Triílao da
Cunha como vio o tempo gaílado pêra aqucl-

le anno paíFar á índia , e fegundo lhe di-

ziam da grandeza da Ilha , e deílas coufas

,

eram dignas de ir em peíToa defcubrillas
,

determinou de o fazer, pois havia de eílar

furto efperando tempo
,
parecendo-lhe tam-

bém que como havia cravo , e gengivre,

haveria outras efpeciarias ^ as quaes defcu-

ber-
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bertas, era defcubrir outra índia de menos
cuílo

,
por a terra fer povoada de Gentio

pacifico
5

pêra que não havia mifter tanta

gente d'armas ; e quando mais não defcu-

brifle que as moftras de Ruv Pereira , deí^

ta mandaria pêra o Reyno hum par de náos

carregadas. As quaes couías poftas em con-

felho dos outros Capitães , e Fidalgos
, que

com elle eram , foi aíTentado fer muito íer-

viço d'ElRey ir defcubrir aquella Ilha , de

que tantas coufas fe diziam , e taes moftras

dava. E por a náo Sant-Iago , em que Trif-

tão da Cunha hia ^ fer mui grande , e fe-

gundo lhe diziam , a Ilha não era mui lim-

pa 5 e pcra defcubrir-fe requeria v afilhas de
menos porte , leixou efta náo a António de
Saldanha

,
que ficaífe alli em Moçambique

,

tomando pêra embarcação de fua peíToa o
navio Santo António Capitão João da Vei-

ga feu colaço , mandando primeiro que par-

tiíTe AíFonfo Lopes da Cofia
,

que na tafo-

rea de que era Capitão , levaíTe mantimen-

tos 5 e m.uniçoes a Çofala
,
que eftava mui

desbaratada de tudo com a morte de Pêro

de Nhaya , fegundo elle m.efmo Aífonfo Lo-
pes dizia

5
por vir per hi , e ainda lá não

fer Nuno Vaz Pereira , de que atrás flillá-

mos. Partido Triílao da Cunha a eíle âef-

cubrimento , o primeiro porto da Ilha que

tomou 3 foi huma Angra , a que Nuno da

Cu-
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Cunha feii filho maior
,
que com clle hia

,

poz nome de D. Maria da Cunha
,
por amor

de D. Maria da Cunha filha de Martim da

Silveira Alcaide mor de Terena
, que en-

tão andava em cala da Rainha D. Maria

,

com a qual elle Nano da Cunha andava de

amores , e depois cafou. Outros chamam a

eíla Angra da Concepção
,
por chegarem a

ella a oito dias de Dezembro , em que a

Igreja celebra cila fefta de N. Senhora. A
qual x\ngra he da parte do Norte da Ilha

fronteira á terra de Moçambique ; e por

lhe o tempo não fervir a irem ao porto

Matatana , Triftao da Cunha a tomou , e

furto neíla Angra, mandou a Job Qiieima-

do , e a António do Campo
,
que nos feus

bateis levaílcm a terra o Mouro Bogimá a

hum.a povoação que alli eftava , em que el-

le já fora , e feria dalli trcs léguas pdla An-
gra fer mui penetrante 5 cuja viíla tanto que
chegaram , fez vir logo a elles muita gente

da terra , Mouros na crença , e Negros de

cabello revoko em parecer , e alguns del-

les baços por ferem miftiços , os quacs ven-

do o Mouro Bogimá , começaram falLir com
elle como com homem mui conhecido. Bo-
gimá , depois que paíláram as palavras do
modo de iiias íaudaçoes , informado pelos

Capitães , começou de lhe dizer
,
que a cau-

fa da vinda do Capitão mór áquelle porto
^

era
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era defejar ter noticia da terra, e defcubrir

o que havia nella , e outras palavras con-

formes a eftas ; ao que refpondêram
,
que

elles não eram pelToas para reiponder áquel-

Ias coufas que dizia, que elle bem fabia a

terra , e fe mais razáo das que nella havia

quizeíTe fabcr
, que elles o levariam ao Xe-

que
,
queeílava na povoação , aquém podia

dar conta do que dizia a elles. Bogimá con-

fiado no conhecimento que tinha daquella

gente , e gazalhado que lhe moílravam
,
pe-

dip licença aos Capitães para ir fallar ao Xe-
que , a qual lhe concederam

,
parecendo-lhe

que havia de tornar tão contente , como pro-

mettiam as palavras daquelles que o leva-

ram : peró tanto que os Mouros o tiveram em
terra á viíla dos noíTos , como quem lhe que-

ria moílrar o gazalhado que fariam a quem
fahiíTe* em terra , deram-lhe tanta pancada

que o houveram de matar, fe lhe os nof-

fos não foccorrêram , tirando com algumas

efpingardas aos Mouros
,

que os fizeram

apartar da praia. Recolhido Bogimá , a ra-

zão que deo daquelie gazalhado que lhe fi-

zeram , foi por fer author de levar Chriílãos

áqueila parte. Triftao da Cunha vendo efie

damno que Bogimá recebeo , e fabendo

delle que toda a povoação era de Mou-
ros , aílentou com os Capitães de fahir ao

outro dia ante manhã , e dar nelles j mas feu

tra-
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trabalho foi perdido, porque todos íe re-

colheram ao mato , e acharam fomente hu-

ma velha, que não teve forças para fugir.

Mas ao feguinte dia , levando as náos mais

adiante obra de três léguas , deram em ou-

tra boa povoação
,
que eftava per hum rio

dentro , onde entre muita gente que não quiz

cativar , tomou o Xeque
,
que era Senhor da

terra , e eílc o levou a noite íeguinte a hu-

ma Ilha povoada mettida em huma bahia

mui cerrada
,
per que corria lium rio cabe-

dal , a que os da terra chamam. Lulangane. A
qual povoação era de Mouros

,
que viviam

já mais politicamente
,
que nos outros lugares

daquella cofta
,
porque a fua mefquita , e par-

te das cafas , eram de pedra , e cal , cem ter-

rados a mianeira das de Qiiiloa , e Mombaça

;

e porque o dia d'antes houveram viíla das

noíTas náos , e que fe mettiam dentro na ba-

hia , e não corriam de longo da coíla , come-
çaram aquella noite de fe recoljjcr a terra fir-

me. Peró como a gente da povoação era mui-
ta , e os barcos em que paíTavam poucos

,

não o poderiam fazer tão preftes
,
que aquel-

la Ilha ante manhã não foífe primeiro tornea-

da dos noííbs bateis repartidos em duas capi-

tanias , Triftão da Cunha em huma , e feu fi-

lho Nuno da Cunha em outra , com o qual

cerco entrado o lugar, foram tomadas mais

de quinhentas almas, a maior parte delias

mu-
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mulheres , e meninos , c obra de vinte ho-

mens 5 e o Xeque delles , homem que em
idade , e parecer moftrava fer Senhor de to-

dos
,
porque os mais eram paíTados a terra

firme. Na qual paíTagem morreram mais de

duzentas pcíToas
,

porque com temor met-

tiam-fe tanto nos barcos
,

que foçobráram

com elles ; e alem defles , a ferro também pe-

receram outros
,

que quizeram reíiílir aos

noíTos
y
quando entraram o lugar

,
que foi a

pouco cuílo delles. Agazalhado Triílao da
Cunha , e Capitães nas principaes cafas que

alli havia , foi toda aquella noite tão feíleja-

da dos noíTos , como chorada dos cativos

;

peró quando veio ao outro dia , viram vir

humi grande niimero de bateis , em que have-

ria perto de feiscentos homens , como gente

oíFerecida a morrer por falvar as mulheres

,

e filhos que alli ficaram. Triílao da Cunha
como cntendeo feu propoíito , e nelles não

havia culpa de caftigo , mandou-lhes dizer

pelo Xeque que tinha comhgo
,
que fegura-

mente podiam alguns fahir em terra , fe vi-

nham bufcar fuás mulheres , e filhos : cá el-

le dhos mandaria refgatar , e aíli o lugar

,

em o qual elle não entrara com tenção de

lhe fazer damno , fomente por haver manti-

mentos 5 e informação d'algumas coufas ; e

que fe alguns pereceram , foram aquelles

que fe puzeram em armas. Ciiegado o Xe-
que
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que aos íeus , do que lhe elle diíTe , tornou

em fua companhia hum Mouro homem bem
difpoílo com huma pá dos remos

,
que cl-

Jes uíam , na mão , fem outra couía alguma
,

e chegando a Triftao da Cunha , lançou-fe

a feus pés
,

pedindo-lhe que houveíle pie-

dade daquelles innocentes que eftavam cm
feu poder , e fóra da liberdade em que naí-

cêram , e que nao liouveíTe por mal todos

temerem gente que nunca viram
,

por fer

couía natural a toda creatura temor , e pro-

curar falvar fua vida , c a de feus filhos

;

que fe elles foubcram que liies vinha hofpe-

de tao piedofo , nunca leixáram fuás cafas

,

ante o receberam com muito prazer , oíFe-

recendo-lhe todo ferviço , fe entre gente táo

pobre 3 e barbara havia que defcjar. Triílao

da Cunha ouvindo eílas palavras , e a con-

tinência , e efficacia com que as efte Mouro
dizia , a qual lignificava mais a fua dor , e

triílcza 5 do que o fabia reprefentar o inter-

prete , houve piedade ácllc , e difie que fe

coniblaífe
,

porque fuás mulheres , e filhos

lhe feriam entregues ; e que em pago defte

beneficio que delle recebiam , não queria

mais que algum gado , e qualquer outro re-

frefco que tiveíTem para aquella gente que
trazia , e aíli informação de algumas cou-
fas

, que defejava faber daquella terra. O
Mouro com efta refpofta de Triftao da Cu-

nha
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nlia tornou-fc lançar aos feus pés , beijando

aterra onde os tinha , e pedida licença , le-

vou cila nova aos íeus
,

que eftavam efpe-

rando por dk , os quaes tornados a terra

firme , trouxeram obra de fincoenta vacas

pequenas , e vinte cabras , milho , arroz , e

algumas frutas da terra. Per as quaes moí^

trás 5
.e per o mais que lho Triftão da Cu-

nha perguntou , loube que toda a gente da

Ilha de S. Lourenço
,
quanto ao que elles

tinham íabido per a Comarca daquella fua

habitação , eram Cafres negros de cabello

retorcido como os de Moçambique , fomen-

te ao longo da coíla havia algumas povoa-

ções de Mouros , e não de tão boas cafas

como as daquelle feu lugar. Qiie quanto ao

gengivre , algum havia na terra , mas não

quantidade para carregação de náo ; cravo

,

e prata elles a não fabiam , fomente ouvi-

ram dizer, que na outra parte da Ilha con-

tra o Melodia os moradores dalli traziam

manilhas de prata. Triílao da Cunha torna-

do ásnáos, porque não ficou fatisfeito def-

tes Mouros ,
parecia-lhe que como são fio-

fos de nós 3. cncubriam a verdade: quando

veio ao outro dia , mandou dar á vela com
tenção de ir ter a huma povoação ,

que ef-

tava adiante deíla per nome Cada , á qual

quando chegou
,
poílo que partio ante ma-

nha pêra darnella, era já tão alto dia, que
in-
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indignada a gente do trabalho
,
que poz no

caminho fem algum fruto , lhe poz o fogo 5

o qual fe ateou de maneira
,
por ferem ca-

fas palhaças ,
que quando os noíTos chega-

ram á praia
,
parecia arder todo o monte.

CAPITULO II.

ComoTrijlão daCwãha efpedio de fi Af-
fonfo d""Alboquerque -pêra Moçambique : e

depois com huyn temporal que lhe deo fe
tornou ajuntar com elle , e ambos tor,iáram

o lugar Oja , e as Cidades Layno , e Brava,

PArtido Triíiâo da Cunha daquelle lugar

Lulangáne , foi correndo a cofta , nave-

gando de dia , e ás vezes furgindo de noi-

te 5 ao modo de quem defcobre , com ten-

ção de dobrar a Ilha pela ponta a que ora

chamam o Cabo do Natal , nome que lhe

elle então poz por chegar a ella nefle tem-

po. O que elle não pode fazer
,
porque eram

já os ventos tao ponteiros
,

que chegando
junto de humas Ilhas chamadas Caria

,
que

eftam quaíi no rofto , com os Capitães , af-

fentou que Aífoníb d'Alboquerque fe foíle

com quatro velas a Moçambique a dar or-

dem ás coufas neceíTarias que havia pêra fa-

zer ,
porque fua tenção era dar em algum

lugar de Mouros daquella coíla Melinde ;

e elle com as outras velas
^ que eram as de

Fran-
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Francifco de Távora , Ru/ Pereira, Joaò
Gomes d'Abreu , tornar atrás

,
pois os ven-

tos lho, ferviam a popa pêra dar huma vol-

ta á Ilha pela parte de Aioeíle, onde eíla-

va o lugar Matatana , em que lhe diziam

haver cravo
,
gengivre , e prata. Eípedido

AíFonío d'Aiboquerque ^ e elie Trilião da
Cunha poílo em caminho ^ huma noite com
vento tezo Riiy Pereira

5
que hia diante del-

le , deo em huma Ilha pegada com terra ,

onde fe perdeo , e fomente efcapou o Mef-
tre 3 e o Piloto com treze homens

,
que mí-

lagrofamente em o batel foram depois dar

comTriílâo da Cunha, fendo já da tornada

delia viagem na cofta de Moçambique , don-

de clie os tornou a enviar em o feu navio

Capitão João da Veiga
,
por faber delles que

a náo ficava de maneira que fe podia falvar

o cofre do dinheiro
,
que fe levava pêra com-

pra das eipeciarias , e outras coufas , como
fizeram , e tornaram tomar a Triftão da

Cunha emMelinde. Elíe ao tempo que fe

efta náo perdeo , como era de noite , e cor-

riam com fúria do tempo , não foube m.ais

do cafo
5
que ao tempo que fe perdeo ou-

virem bradar dizendo
,
que arribaífem

,
por-

que como hia com a barba fobre ellcs , íe-

não fora avifado , também fe perdera. Fi-

nalmente quando ao outro dia fe achou fem

Ruy Pereira ,
pelo que ouviram de noite

,

hou-
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houveram que era perdido, e aíli porodeC-
contcniarnento que teve diíío , como porque

Joáo Gomes d'Abreu nao apparecia
, que

também foi ler a outro defaftre de ília mor-
te

,
(como adiante veremos

,
) nao quiz ir

mais avante , vendo que a navegação da cojp'

ta daqucila grande Ilha era mui perigofa
^

e fez-le na volta de Moçambique. Porém
os tempos o lançaram na paragem das Ilhas

de Angoxa , c de noite foi dar com o fo-

rol da nio Sant-Iago
,
que elle entregara em

Moçambique a António de Saldanha , o qual

per mandado de AfFonfo d'Alboquerque

,

que vinha com a mais frota , lhe iiia fazen-

do caminho ; e quando veio pela manha

,

que fe conheceram , tornaram em hum cor-

po arribar a Moçambique
,
porque lhe não

confenria o tempo ir avante a Melinde

,

onde AiTonfo d'Alboquerque levava toda a
frota pelo que leixava aííentado com Trif-

tão da Cunha. Eneftedia, que entraram cm
Moçambique , entrou também João da No-
va com a náo Flor de la mar, que inver-

nou nas Ilhas de Angoxa vindo da índia

com a carga da pimenta, como atrás fica;

e por vir mui desbaratada dos pairos que
teve , e nao pêra navegar com a carga que
trazia , mandou-a Triftâo da Cunha baldear

em a náo Saníla Maria Capitão Álvaro Fer-
nandes

,
que era falecido, e deo a capitania

TouulL P.L B a An-
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a António de Saldanha pcra a trazer a eíle

Reyno , e com elle mandou os Mouros

,

que Ruy Pereira trouxe do porto Matata-

na , efcrevendo a ElRej o que fobre efte

caio tinha í^ico , e as mais informações que

achara. Partido António de Saldanha pêra

eíle Reyno , onde chegou a falvamentd

,

( como adiante veremos
, ) ficou l'riílâo da

Cunha provendo algum corregimento
,
que

a náoFÍor de la mar havia mifter pcra po-

der navegar boiante
,
porque a mais da agua

que fazia, era per partes que com a carga

fora lha tomara , e ficou nella por Capitão

o mefmo João da Nova ordenado pêra an-

dar de Armada com Aífonfo d'Alboquerque«

Também pelo recado que Affonfo Lopes

da Coíla trouxe do eílado de Çofala , como
por paffar per alli Nuno Vaz Pereira

,
que

ília íervir de Capitão da fortaleza , o qual

leixou hum criado feu comprando manti-

mentos pêra provisão delia
,

pêra navega-

rem em navios da terra , mandou Triílão

da Cunha eíles mantimentos comprados , e

os outros
3
que houve na Ilha de S. Louren-

ço
,
per o Commendador Ruy Soares cm o

navio de Pêro Quarefiiia
,
que alli eftava , o

qual ElRey D. Manuel lhe mandava dar,

porque havia de ficar de Armada em com-
panhia de Aífonfo d'Alboquerque. Levando
Ruy Soares por rcgimcjito, que tanto que

che-
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chegaíle a Çofala, fe ainda lá foíTc Triílao

Rodrigues com o feu navio , o qual AíFon-

ío d^Alboquerque mandou ir com mais m.an-

timentos em companhia de Nuno Vaz
,
que

o trouxelle comíigo , e fc foíle a Melinde.

Providas eftas couías , tanto que o tem.po

lhe fervio , fe fez á vela ; e fendo tanto avan-

te como o Cabo Delgado, efpcdio AíFonfo

d'Alboquerque
,
que íe foíle com amais fro-

ta efperallo a Melinde , e elle em o feu na-

vio entrou em Quiloa pêra vifitar a forta-

leza 5 e levar comíigo a Lionel Coutinho

,

que alli invernou com a fua náo , e aíli An-
tónio do Campo

,
que AfFonfo d'Alboquer-

que tinha já de antes mandado aperceber ef-

ta náo pêra o tempo da paíTagem a levar

em fua companhia. Recolhidas cilas náos

,

veio ter a Melinde , onde foi recebido d'El-

Rey com muita fefta ; e depois que ambos
fe viram

,
però que elle Triftáo da Cunha

levaííc em vontade de dar em algum daquel-

les lugares de Mouros ,
que eílavam abaixo

de Melinde, por lho ElRey muito rogar,
dando-lhe algumas caufas diíío

,
que eram

os damnos que tinha recebido dos morado-
res da Cidade Oja , aíTentou com elle de o
fazer. E poílo que ElRey de Melinde

,
por

obrigar a Triílão da Cunha dar em Oja,
lhe dizia

,
que a caufa principal de fer ave-

xado daquelle vizinho , e affi d'ElRe7 de

B ii Mom-
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Mombaça, era a amizade quecomnoíco ti-

nha ; ante que nós foíTemos áquellas partes
,

já entre elles havia antigas contendas. E
porque té ora não temos dado muita noti-

cia das couías deíle Rej de Mclinde noíTo

tão fiel amigo
,
por memoria da antiguida-

de do íeu Reyno , e também por darm^os

alguma das coufas de feus vizinhos , faremos

huma pequena digrefsão. Os Arábios ante

que acceptaílem a fecta de Mahamed
,
pof-

to que navegavam das portas de íeu eílieito

pêra o mar Oceano , fempre naquelias par-

tes eílranhas que navegavam , era per modo
o tratamento de íeu commercio , como gen-

te eílrangeira encolheita , e que não fazia

mais conta que de comprar , e vender , e

tornar a fua natureza. Peró depois que be-

beram aquella infernal dodlrina defendida

per armas, defle ufo delias em que poz Ma-
hamed , e os feus Califas que o fuccedéram

^

aíli fícáram animofos que fe entenderam per

muitas partes. E naqucllas onde não eram
tantos que fe pudelfem per armas fazer-fe

fenhores da terra
,

per via de commercio ,

c d'outras induftrias
,
principalmente naquel-

la coíla marítima de Africa chamada Zan-
guebar , de que atrás efcrevemos , e aíll per

todo o marítimo da índia , como era de

gente idólatra , e mui barbara , manfa , e pa-

.ciíicamente fe mettêram com ella^ povoan-
do
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do em Ilhas , e lugares de que ficaflem fe-

nhores do mar. Finalmente como criavam

poíTe 5 logo fe intitulavam por Xeques , ou
Reys da tal povoação , e Cidade

,
poílo que

muitas delias em cafas , e nobreza de povo
lerão huma pobre aldeã das noíTas

,
porque

taes Reys , taes Cidades. Peró onde a terra

lhe deo diípoíição em todo o marítimo da-

quellas partes , fe alguma Cidade , ou po-
voação ha

,
que tenha alguma policia , he

obra das fuás mãos
,

quanto ao moderno

,

porque o muito antigo quaefquer povos
.que clles foram , são os léus edifícios tão

grandes , e maravilhofos
, que alguns prece-

dem ás obras da arquitectura dos Gregos
,

e Romanos. E ainda oufariamos dizer
, que

fe elles algum princípio tiveram na grande-

za , e modo de edificar
, que deftas partes

Orientaes o houveram , da qual matéria co-

piofamente tratamos em os Livros da noíFa

Esfera da inílruftura das ccufas , na parte

mecânica
,
que hc toda de arquitedlura. Aííi

que eftes Arábios encheram eíla coíla , de
que falíamos ^ e como hum não he fubdito

a outro , logo fe chama Xeque , ou Rey

,

donde vem haver per toda elia hum grande
numero. Porém entre ellcs todolos outros

são havidos por Xeques , ainda que fe cha-

mem Reys 5 fomente o de Quiloa , c da
Ilha Zenzibar, que eilá defroiire de Mom-

ba-
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baça 5 e o daqui
,
poílo que ao prefente feja

mais rico , e poderofo , tem elles fer tudo

tjrannicamente por fe levantar o primeiro

que tomou efle titulo contra ElR.ey de Zen-
zibar

,
que era íeu Senhor , e o ter poílo

por Governador em Mombaça. O noíTo ami-

go de Melinde também quer contender com
os mais antigos da terra, e diz, que vem
dos Reys

,
que antigamente foram em a Ci-

dade QLiitau
,
que icrá de Melinde dezoito

léguas , a qual foi fcnhora de toda aquella

terra, poílo que ao prefente feja huma po-
bre povoação ; mas em algumas torres

,
que.

ainda eílam em pé, e nas ruinas que appa-

recem , fe mioftra que foi já grande coufa.

Outros querem que Luziva
,

que he mui
perto defta , foi a fenhora de todas , e que
Parcmunda , Lamo , Jaca, Oja, e outras

Cidades
,
que eílam nefta Comarca , todas lhe

obedeceram. Seja como for
,

pois não ha

Aldeã no Mundo , de que os feus m.orado-

res não contem grandes fundamentos de fua

prim.eira iiabitação ; o que faz ao noíTo ca-

fo he faber, que todos contendem fobre o

fenhorio da terra a dle comarca , e daqui

vem dizer ElRey de Melinde que Chiona
,

e Quilife
,
que efcam entre ellc , e Momba-

ça
,
que são fuás , e fobre iilo he a antiga

contenda que tem com os Reys delia. Pela

parte de cima também contende com Oja
fo-
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fobre a mefma razão d^outros lugares ; fi-

nalmente todos entre íi tem diíFercnça , e

nenhum delles dentro peio íertao tem hum
palmo de terra

,
porque lho não coníciítem os

Cafres , ante fe temem delles , e por efta cau-

ía fuás Cidades são cercadas de muros , huns

de taipa , e outros de pedra , c cal. E fe he

verdade que o noíío Rey de Aielinde proce-

da dos que foram fenhores de Qiiitau , ou
Luziva

5
parece que tem juílija na aução de

fua antiguidade
,
porque cm lua íituaçao fe

moíira que alguma delias he a Cidade Rap-
ta

,
que Ptolomeu litua naquclia cofta nas

correntes do rio chamado Rapto
,

por ra-

zão delia ; do nafcimento , e curfo do qual

já atrás fizemos menção , e mais particular-

mente fera em a noffa Geografia. E fegun-

do contam os Mouros de Melinde . glorian-

do-fe de já ferem fenhores daquella cofta

comarca ás Cidades aífima nomeadas , ante

da nofiTa entrada na índia pouco mais de
fincoenta annos , ElRey de Melinde man-
dou com cem Cafres da terra alguns Mou-
ros defcubrir o rio

,
que fahc em Culiman-

ja
5

que cftá obra de huma légua de Me-
linde

,
que fegundo noíTo parecer , he o Rap-

to que aífima diílemxos
, pofto que não ef-

tá per Ptolomeu em fja verdadeira altura.

Os quacs defcubridores caminharam pola
borda dellc trinta dias 3 e vendo que o rio

era
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era mui largo
,
quanto mais fubiam per el-

le 5 cheio de muitos cavailos marinhos , e

que não levaram modo de fe paiTar da ou-

tra banda , onde viam a terra efcarnpada

,

e jazer roupa eíl:endida dos moradores , de

que era habitada , e que nefte tempo tinham

gaílado os mantimentos que levavam fem
acharem povoado , de que os pudeiTem ha-

ver pola terra fer alpera , e cuberta de ef-

peíTo arvoredo ,
* notadas eiras coufas , e as

mais que viram , tornárara-le pêra Melin-

de. Dahi a pouco tempo , ou que a ida dei-

tes efpertou os de dentro do fertao , ou co-

mo quer que foi , veio huma grande cáfela

de gente a pé toda preta , e de cabello re-

trocido 5 com muito ouro ^ e marfim a bu£-

car roupas pêra feu ufo. AíTentado feu ar-

raial fora da povoação de Culimanja , onde

ElP-ey de Melinde então eílava , vieram-fe

a defconcertar com elle por os grandes di-

reitos que lhe pedia ; e vendo elle que fe

queriam ir , como que hiarn bufcar outro

porto , mandou dar de noite nelles , e fo-

ram roubados
,

que caufou tamanho efcan-

dalo ,
que nunca mais alli tornaram. Agora

em noíTos tempos a fama da grandeza def-

te rio 5 e que vinha da terra do Preíle João
per huma terra , a que eíles chamam das

Amazonas
,
por ferem barões nos feitos , e

os maridos afeminados ^ e que dentro neíle

m-
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interior havia muito ouro , hum Portuguez

chamado Jorge d'AíFcnleca Capitão de hu-

ma fufta ,
que andava com outros per aquel-

la coíla bufcando fua ventura , entrou ncíle

rio 5 e foi per elle aílim.a finco dias. E por-

que elle náo oufava de fahir cm terra , e a

gente delia efpantada de tal novidade nao

queria lua communicaçao , tornou-fe a fahir

,

temendo falecer-lhc o mantimento , dando
nova da grandeza do rio , e dos muitos

cavallos marinhos que nelle havia , e dadif-

poíição da terra. Ao prefente leixando o cur-

fo delie pêra feu tempo , e tornando a Trif-

tao da Cunha
,

que nao fabia as paixões

antigas ,
que ElRey de Meiinde tinha com

feus vizinhos , crendo o que elle dizia
,
que

porcauia da noífa amizade eraavexado del-

Ics
,
polo comprazer , efpcdido deile

,
partio-

fe pêra Oja , levando lá fete velas menos
das com que partira deíle Pvcyno , as duas

que trouxe António de Saldanlia , e de
Ruy Pereira perdida , e a de João Gomes
d'Abreu

,
que íicou cm a Ilha S. Lourenço

,

e as duas que mandou a Çofala , e a de Ál-
varo Telles Barreto

,
que o eílava efpcrando

no Cabo Guardafu. Chegado á Cidade Oja
,

qiie fera de Meiinde dezefete léguas, a qual

em edifícios era á maneira de Mombaça,
peró que a fituaçao delJa foíTe mui diíFeren-

te por eíla fer per hum rio dentro , e Oja
na
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na cofta brava , com hum muro da banda

da terra com temor dos Cafres , e do mar
recife , e m.á fahida que a fazia mais forte

,

tanto que furgio, mandou hum batel ater-

ra notificar ao Xeque delia quem era , e que

folgaria de praticar com elie algumas cou-

fas
5

que compriam a ferviço d'ElRcy de

Portugal feu Senhor. Ao que refpondeo o
Xeque

,
que elIe era vaílailo do Soldao do

Cairo, e que fem fua vontade, por elie fcr

o Soberano Califa do Profeta Mahamed,
elle nao podia ter communicaçao com gen-

te
,

que tanto perfeguia aquelles que o fe-

guiam , e mais os tratantes do Cairo
,
que

navegavam os mares da índia : c que além

deíle mal tâo commum ,
que os Mouros

tinham recebido
,
particularmente elle o ti-

nha experimentado em duas náos que lhe

os Portuguezes tomaram. A caufa por que

cfte Mouro mandou tal refpofta a Triílao

da Cunha , nao foi tanto poio que elle di-

zia , como por eílar já de dias mui aperce-

bido pêra fe defender , com m^uitos Cafres

da terra firme ieus amigos , temendo eíla

vifuação por parte d'ElRe7 de Melinde, po-

las diíFerenças que entre elles havia j e tam-

bém, por ver que as náos , fegundo o tem-

po , nao podiam alli eftar na coíla dous dias
,

que elle podia dilatar com palavras
,

quan-

do aquellas nao foffem bem recebidas. Trif-

tão
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tão da Cunha
,
porque também tinha enten-

dido o perigo do porto , íegundo o que

diziam os Pilotos Mouros
,
que com elle

hiam 5 dco-fe a tal preíla , havido confelho

com os Capitães, que ao outro dia em os

bateis foi demandar a terra , repartido em
duas capitanias , elle cm hum^a , e A.ffoníb

d'Alboquerque na outra. E poílo que o mar
andava em favor dos Mouros com a má
jazeda que deo ao fahir , de que elles fe

fouberam bem ajudar , vindo defender a

praia enxutos , e os noiTos fahirem molha-
dos 5 todavia a feu pezar tão banhados do
fangue , como elles fahíram da agua , def-

pejando a praia , começaram de fe metter

pela Cidade , bufcando amparo em fuás cn-

fas. Mas os noíTos os apreífavam de manei-
ra

,
que não fizeram os Mouros mais deten-

ça na Cidade
, que em quanto a atravella-

ram toda , indo-fe amparando dos botes da
lança dos noíTos. No qual tempo ouvindo
dizer Nuno da Cunha , e D. Affonfo de
Noronha , que o Xeque com hum tropel

de gente fe hia recolhendo pêra fora da Ci-
dade a hum palmar , como eram mancebos

,

e andavam em competência a quem o fa-

ria m.elhor , cada hum per fua parte foram
dar com elle já fora dos Mouros. E com
a gente que levavam, rompendo pelo car-

dume dos Mouros^ que queria defender feu

Se-
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Senhor , houve naqiielle feito huma perfía

de lançadas , e frechas , na qual o Xeque
foi morto 5 e dizem que D. AíFonfo lhe

poz o primeiro ferro , e com cUq era Fer-

não Jacome feu cunhado , e hum feu page

chamado Scipião Cayado , e Nuno Vaz de

Cartcl-Branco. E foram com Nuno da Cu-
nha naquella morte d'ElRey , e dos que com
elle pereceram , Jorge da Silveira filho baf-

tardo de Diogo da Silveira , e hum João
Azeitado feu colaço mui valente cavallci-

ro 5 e António de Sá moço da Camará d'El-

Rey 3 e Fernão Feixó. Ante do qual feito

tinha acontecido outro a Jorge da Silveira
,

digno de tão bom cavalleiro , com.o dle

era. Indo-fe os Mouros recolhendo ao pal-

mar 3 foi Jorge da Silveira com o feu co-

laço dar com hum Mouro homem nobre

em feu trajo, que levava huma mulher mo-
ça de bom parecer ante 11 ,

que parecia fua

efpofa
i
e quando vio que Jorge da Silvei-

ra^ encarava nella , deo de mão á efpofa
,

mandando-lhe que fe falvaíle , e voltou fo-

bre elle polo entreter. A efpofa vendo que

por caufa fua fe hia ofFerecer á morte , tor-

nou com elle , moílrando onde elle por el-

la morreífe ahi queria fua morte. Jorge da

Silveira quando os vio travados hum no

outro nefta competência da morte , enten-

dendo o cafo j deo-lhe de mâo , dizendo
,

que
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que fe íalvaíTem ,
que não queria apartai*

tal amor. Triílâo da Cunha , e Affonfo d'Al-

boquerque tiveram tanto que fazer na par-

te que a cada hum coube
,
que não íahiram

contra o pahiiar, mas juntos já com a vi-

éloria da Cidade defpejada ^ deo Triftão

da Cunha licença que a rcetteíTem a íaco ;

e por fe não deterem muito nelle
,

quaíl

como quem queria que agente fe recolhef-

fe , mandou-Ihe pôr o fogo per partes , mais

tem.porão do que devera , cá foi caufa de
morrerem alguns dos noífos. De maneira

,

que mais poder teve o fogo contra clles

,

que os Mouros
;
porque como muitos an-

davam per dentro das cafis no esbulho

,

foi o fogo per algumas partes cercando a

fahida 5 com que alguns ficaram feitos em
cinza , ou mortos ás mãos dos Mouros : e

defte trabalho efcapou hum Fidalgo de Por-
talegre cliamado Duarte de Soufa , ficando

aleijado dos pés dos nervos que lhe o fo-

go encolheo , e per ventura parte defta alei-

jão fora miclhor na lingua
, polas paixões

que ella ordenou entre o Vifo-Rey , e Af-
fonfo d'AIboquerque , como fe verá. Re-
colhido Trifião da Cunha ás náos , foi dal-

li ter á Cidade chamada Lamo
, que he

mais adiante quinze léguas , a qual já eíla-

va aíTombrada , efperando fua deftruição,

porque Triftão da Cunha lhe tinha manda-
do
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do diante hum menfageiro
, que foi hum

dos navios que levava , mandando ao Ca-
pitão delle que fe lançafle íobre huns ilheos

,

que tem na íiia paragem , e que nao leixaí-

fe entrar , nem fahir alguém. O qual te-

mor deo tanta prudência ao Xeque , a que
elles chamavam. Rey

, que em Triíláo da Cu-
nha íurgindo , fe veio metter nas fuás mãos

,

dizendo
5

que queria fer vaíTallo d'ElRe7
de Portugal , com a qual obediência con-

fesruio dar-lhe em nome delRev huma Pa-

tente , e huma bandeira das Armas do Rey-
no 5 como a feu tributário , em quantia de
feiscentos miticaes d'ouro em cada hum an-

no
5

que logo pagou , e mais muito refref-

CO da terra. Efpedido Triftáo da Cunha
delle 5 foi ter a outra Cidade mais adiante

defta 5 chamada Brava y aíTentada na coita
,

em povo , edifícios , e traélo muito mais

nobre , e já tributaria a nós polo que paf-

•fou com as fuás Cabeceiras Ruy Lourenço
Capitão da Taforea

,
que foi em compa-

nhia de António de Saldanha o anno dé

quinhentos e três. O qual tributo cuítou

mui caro ás Cabeceiras que o concederam
;

porque tornados á Cidade do lugar, onde
os Ruy Lourenço tomou

,
(fegundo atrás

fica
3
) foram maltratados dos outros princi-

pães ,
que com elles governavam a Cidade

,

c difpoílos de fua governança ^
por tão le-

ve-
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vemente concederem o tributo , fem valer

a eíles condemnados dizerem que o fizeram

po: cautela de lhe não roubarem a náo
,
que

levavam carregada de tanta fazenda , como
todos íabiam. E como gente obrigada a

cila divida
,

que não tinha paga , eílavam

mui fortalecidos , c confiados em os muros
,

torres , e fitio defenfavel de fua Cidade ^ e

a fahida mui perigofa com os recifes do
porto. Triíláo da Cunha tanto que furgio

diante delia , mandou a terra hum recado

per Diogo Fernandes Pereira
,
que hia por

meílrc da náo Cirne de Aífonfo d'Alboquer-

que 5 e fora já alli cm companhia de Antó-

nio de Saldanha por Capitão , e meílre da

náo de Setúbal ; e a refpoíla que trouxe

,

foram palavras de gente foberba , c que

não tinham experimentado a noíTo ferro. E
nas coftas de Diogo Fernandes mandaram
dar huma moílra da gente

,
que tinham pê-

ra íe defender , fahindo per huma porta , c

entrando per outra
,

que eftavam ao longo
da praia obra de fcis mil homens todos

armados a feu modo , e em tão boa orde-

nança
5

que eram melhores pêra ver que
commetter. Vendo Triílão da Cunha a de-

terminação delles 5 tanto que amanheceo
,

elle per huma parte , e AíFonfo d'Alboquer-
que per outra

, juntamente foram demandar
a terra

,
qne lhe foi mui bem defendida com

fré-
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frechas , zargunclios ,
pedradas, c outras

armas de arremeço , tao bailas que nao po-

diam tomar porto , té que á cuíla do ieu

fangue , e dos Mouros ellcs foram entra-

dos per três partes do muro
, por fer tao

baixo , e fraco per aquelle lugar
,
que nao

fe houveram miíler efcadas. E como per

onde foi efta entrada era o mais alto da
Cidade , c a maior parte da povoação Jhe

ficava em ladeira abaixo , e os Mouros an-

davam já com fangue , e animo menos do
que tinham quando ella foi comraettida

,

começaram todos de a defpejar. Mas eíle

defpejo fe nao vio nos principaes M.ouros

que a governavam
;

porque a maior parte

delles vendo a defordem da gentecommum
,

como cavalleiros ^ ficaram cada lium no lu-

gar onde a morte o tomou , cumprindo o
facramento que tinham feito ao povo de

morrer por defensão , e liberdade de todos.

Finalmente eíla entrada foi de mxaneira com-
mettida , e tão pelejada de todos, e cada

hum tão occupado em fua forte, que pou-

cos fouberam dar conta da fúria do feito
,

fomente que ella amanfou a foberba da-

quella Cidade , e per -eíla vez pcrdeo o no-

me de Brava , e ncou tão manfa , como
luim corpo fem alma de refiílencia. E fo-

ram tantos os imigos que alli pereceram

,

que fe nao puderam contar ^ e. dos noíTos

té
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té quarenta e duas peíToas , e feridos TeP-

ièiita e tantos : e neítes mortos entraram hum
batel de té dezoito delles

,
que íoçobrou

vindo para a náo de Triítáo da Cunha car-

regado de fato do esbulho da Cidade , e

entre os afogados foi hum João Borges ho-

mem honrado Cidadão de Lisboa , e o
Capellão da náo : e alguns que fc falváram

foi em hum efquifc , cm que hia Fernão

Trigo meílre da náo de Francifco de Ta-*

vora. O qual batel fe com faa perdição não
aviiara os outros , fcgundo a gente andava

cubiçofa de apanhar , e trazer á ribeira o
esbulho da Cidade

,
por cila eílar cheia de

fazenda , muitos fe houveram de perder;

mas Triílão da Cunha mandou logo ter ten-

to nelles por não virem a outro ta] dcfaC-

tre. Do qual , fegundo fe depois dizia
,
pa-

rece que a caufa foi huma crueza
,
que ufa-

ram alguns homens baixos que liiam ncUe

,

efoi não podendo tirar asmanillias de pra-

ta
,
que as Mouras traziam nos braços , lhos

cortavam ; mas como a Deos não aprazem
coufas que a hum.anidade não foffre , elles

,

e as manilhas ficaram no rolo do m.ar. Trif-

lão da Cunha
,
porque a entrada deíla Ci-

dade foi hum dos illuftres feitos
, que té

aquelle tempo fc fez naquellas partes
, por

memoria delle
, peró que fe rinha vifto em

outi-os mui honrados ^ quiz receber aqui a

TonulL P,L ' ' G hon^
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Jionra dacavalleria da mão de AíFonfo d'AI-

boquerque
,

por elle fer Cavalieiro da Or-
dem de Sant-Iago : e aíli a recebeo Nuno
da Cunha íeu filho

, que não foi pequeno
contentamento aAííbnfo d'Alboquerque dar

per iiia mão honra áquelíe Capitão , de bai-

xo da bandeira do qual elle vinha , e gran-

de gloria a Triftao da Cunha , fendo ho-

mem de idade , confeíTar que pêra fua hon-
ra , e a poder dar aos outros , ainda lhe fa-

lecia eíla de mão alheia. O qual depois que

a teve , a deo a Kuy Dias Pereira , hum Fi-

dalgo que feria de íincoenta annos , e aíli

a outros muitos , encommendando a AíFon-

fo d'Alboquerque
,
que juntamente com el-

le o fizeíTe áquelles que o quizeíTem fer;

porque o feito foi tão honrado , e cada

hum fez tanto
,
que todos foram merecedo-

res delia. No qual, além dos Capitães no-

meados 5 fe acharam alguns Fidalgos
, que

por ferem mancebos , não levavam cargos

,

íenão o de feu fangue
,
que quando he no-

bre , como era o feu , em toda idade fe

moftra , e por fua memoria poremos os que

vieram á noíTa noticia. D. João de Lima
,

e D. Jcronymo de Lima íeu irmão , Ma-
nuel de la Cerda, e Fernão Pereim feu ir-

mão 5 João Rodrigues Pereira , e Duarte

Pereira feu irmão , Gil Barreto , e Diogo
de Magalhães feu irmão ^ D. Manuel Pe-

-
rei-
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reira, Pêro d'Alboquerque , Simão de An^

drade , António de Miranda d'Azevedo3,

Poro de Soufa d'Azevedo , Baíliáo d'Abreu
,

Henrique Moniz , D. João Henriques , Fran-

ciíco de Bovadilíia , Adires de Soufa Chi-

chorro , Fernão Gomes de Lemos , Antó-

nio da Silva de Soure , e Álvaro de Mou-
ra , cada hum dos quaes , além das quali-

dades do íeu íangue
,
per feus feitos mere-

ceo eíle lugar de lembrança.

CAPITULO IIL

Como TríJIao da Cunha partio para a Ilha

Socotord 5 e a defcnpçao delia : e como
tomou ' aos Mouros huma forta-

leza
^
que nella tinham,

H Ávida efta vidlorià , deteve-fe Triftao

da Cunha três dias na Cidade , aíTi poí
recolher muitos mantimentos que nella achou

,

como por fatisfazer á gente com o feu eí^

bulho , e per derradeiro lhe mandou poer
fogo 5 ultimo caftigo de fua foberba. E pof-

to que quando fe fez á vela daqui , levava

em propofito dar outra tal viíla á Cidade
Magadaxo

,
que fera defta quarenta ^ íinco

léguas contra o Cabo Guardafu
,
porque ó

tempo lhe não deo lugar, paíTou avante té

no roílo delle , onde achou Álvaro Telles

,

que
j (como atrás diíTemiOs

,
) veio ter aqui

C ii do
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do temporal que houveram; e fe os outros

que foram ncílcs feitos que contámos, traziam

honra , e fazenda , elle não tinha a fua náo

menos boiante do que alli . ganhara com íeis

náos
,
que tinha tomado. E era tanta a fa-

zenda delias
,
que de a não poderem trazer

110 batel para a náo , lançavam entre elia

,

c a náo dos Mouros tantos fardos de cou-

fas no mar
,

que lhes ficava em lugar de
ponte bem comprida

,
per fima dos quaes

•traziam ás cofias outros de mais rica forte.

Dada huma viíla a eíle Cabo Guardafu

,

mandou Triílao da Cunha governar a Ilha

Socotorá, do fitio , e couías da qual trata-

remos hum pouco primeiro que venhamos
ao que elle fez nella. Efta Ilha alguns que-

rem dizer
,
por fer mui grande , e a maior

daquella garganta dos mares
,
que vam a bo-

car o eftreito do mar Roxo
,
que he aquel-

la , a que Ptolomeu chama Diofcoridis , de

huma Cidade delia deíle nome ; mas como
em a noíTa Geografia tratamos a verdade

delia Ilha, para lá leixamos a relação del-

ia. O que ora faz a nofifo propofito he

faber que eíla Ilha Socotorá he de compri-

do pouco mais ou menos vinte léguas , e

del^rgo nove. Olançam.ento deíla fuacom-
pritíâo he quafi Leíle Oeíle , e tomada quar-

ta (de JNoroefte , ( por fallarmos fegundo a

'ruiWçao dos marinheiros;) cuja altura da

par-
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parte do Norte he doze gráos , e dous ter-

ços. Em todo o feu circuito não ha porto
,

nem eílancia , em que muitas náos poíTam

feguramentc invernar : per o meio delia ao

modo de efpinhaço corre huma corda de

ferranias de huns picos altos , e fragofos

,

que demandam as nuves
,
per íima dos quaes

por altos que são
,
quando curíam as venta-

nias do Norte 5 lá lhe vam lançar as áreas

da praia. E por eftar mui patente a eíles

ventos he mui efcaldada
,
poílo que per en-

tre aquellas ferras tem alguns valles abriga-

dos , onde os moradores fazem íuas femen-

teiras de algum milho , e paílam feu gado.

Toda a praia delia he limpa pêra a nave-

gação , fomente na face contra o Norte tem
duas ilhetas juntas , a que por fua fcmelhan-

ça chamam as duas irmans , fera da terra

íirme da Arábia
,
que lhe fica ao Norte , te

fincoenta léguas , e do Cabo de Guardafu
,

que eftá ao Occidente delia no ukimo fim

da terra de Africa , trinta. Os portos que os

noíTos tomam por colheita , a hum chamam
Coco 5 onde os Mouros tinham fua habita-

ção , ou Calancea
,
que he mais Occidental

,

e entre Benij
,

que eflá contra o Oriente.

A terra cm íi não he tão eueril como os

moradores são rudos , e de pouca indufrria :

porque nos lugares onde os ventos não rei-

nam , creára toda maneira de plantas
;
po-

rem
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rém as naturaes , e que a terra per íi dá

,

sâo maceiras d'anáfega
,
palmeiras , drago-

eiros, de que colhem muito fangue de dra-

gão 5 c dá o melhor aloé que fe labe , don-

de geralmente todo por razão do nome da

Ilha fe chama Socotorino. O mantim.ento

dos naturaes he milho , tamiaras de toda for-

te 5 e geralmente leite
,
que lhes ferve de co-

mer , e beber. Todos sao Chriílãos Jacobi-

tas da cafta dos Abexijs , peró que muitas,

coufas não guardam de feus coftumes , os

mais dos homens tem os nomes dos Apof-
tolos , e as mulheres de Maria. Sua adora-

ção he a Cruz , e são tão devotos delia
,

que per habito todos trazem huma ao pef-

coço ; e em algumas cafas que tem de ora-

ção 5 cite he o feu Orago. Geralmente todos

vam rezar a elias três vezes , huma muito

cedo á maneira de Matinas , outra a horas

de Vefpera , e outra ás Completas , e a fua

oração he em Chaldeo , e o modo de re-

zar he dizer hum fó hum verfo , e os ou-

tros juntamente , como coro ,, rcfpondcm

com outro. E entendéram-lhe os noíTcs
, que

os já ouviram rezar , eíla palavra Allduia
;

tem circumcisão , ejejum á maneira de Ad-
vento 3 e humia fó mulher : da novidade que

hão, pagam dizimo á Igreja. São homens
geralmente bem. diíboílos , baços na cor , e

as mulheres m.ais alvas ^ e mui barols ;, aíli

na
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na eílatura , e compoíição dos membros^
como no feu exercido ,

porque também pe-

lejam em qualquer aíFronta , como os met
mos maridos , donde ha opinião que já em
outro tempo viveram fem ter companhia

dos homens ao modo de Amazonas. Somen-
te pêra haver geração , das náos que vinham
ter áquella Ilha , haviam alguns ; e quando
tardavam ,

per feiticeria as faziam vir pcra

jiaverem homens pcra eíle effcéto , ao que

fe pode dar credito , aíTi por ferem barões

,

como por hoje ferem ainda tão grandes fei-

ticeiros
5
que fazem coufas maravilhofas. O

trajo geral delles he de pannos que fazem
,

e outros fc veftem de pelies do gado que
tem ; he gente mui beíliai , vivem em lapaá

no alto aíFaftados do mar : fua peleja he ás

pedradas com fundas , e alguns tem efpadas

de ferro morto. Neíle anno
,
que Triftao da

Cunha aqui chegou , fcgundo fc depois fou-

be per elíes , havia vinte e fcis annos que
eram fubdiros a ElRey de Caxem

,
que he

na terra da Arábia , a que chamam Farta-

que , fronteira a efta Ilha. O qual defejando

o fenhorio delia , no anno de quatrocentos e

oitenta mandou huma Armada de dez velas

com mil homens dos feus Fartaquijs , e por
Capitão hum feu fobrinho

,
que a vieíTe con-

quiítar. E porque a Ilha em fi he mui fra-

goia^, e no interior tem algumas ferras^ que

em
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em nenhum modo fe podem entrar , e os

Socotorinos le acolheram logo a ellas fem

os Mouros lhes poderem fazer damno ; fun-

dou eite fobrinho d^EIRey deCaxem huma
fortaleza em huma bahia chamada Benij no
lugar do Coco

,
que era onde vinham mui-

tas náos a tratar com eftes Socotorinos , com
fundamento que eíla fortaleza lhe impediria

o commercio pêra não darem fahida a fuás

novidades , e haverem o que lhe vinha de

fora. O qual jugo os fobmetteo a pagarem

tributo a ElRey de Caxem
,
que ordenada-

mente tinha alli cem homens , e iniitulava-

fe por Rey de Socotorá. E a eíle porto che-

gou Triftâo da Cunha na entrada d'Abril

;

e poílo que elle ao tempo deíla fua chega-

da não tiveíTe tanta noticia da Ilha como
ora temos, já per informação dos Mouros
que traziam de Melinde , e alguns cativos

de Brava , foube da fortaleza que os Mou-
ros tinham , e que gente feria a com que

podia pelejar , e o modo do íitio da terra

,

e por iíTo em chegando ao porto com a

viíla , e informação que trazia , entendeo fer

efcufado tirar a Villa de Madeira
,
que dif-

femos levar de ca. Porque a fortaleza
,
peró

que a cento e trinta Mouros que nella eíla-

vam com o feu Xeque , deíFem animo de

trezentos ,
por ter bom muro , e torres com

fuás guaritas em íitio de boa defensão ^ co-

mo
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mo já vinham aíFeitos ao combate das Ci-

dades que Icixavam deílruidas , não fizeram

muita conta delia. Paííado eíle primeiro dia

da chegada , que le gaílou em amarrar as

náos 5 c recados que Triílao da Cunha man-
dou ao Xeque , a que clle nao rerpondco

em modo pêra viver em paz ; no fcguinte

metteo-fe em hum batel com AfFonfo d'Al-

boqucrque , e alguns Capitães , c hum Pi-

loto dos Mouros de Brava
,

que lhe foi

moílrar lugar per onde podiam fahir. O
qual ainda que era efcampado y e -defronte

da fortaleza huma carreira de cavallo
,
que-

brava o mar alli tanto
,

que por dar boa
fahida á gente , ainda que lhe dcíTe mais

comprido cam.inho , elegeo por melhor def-

embarcação a frontaria de hum palmar,
onde fe fazia m.odo de angra , com funda-

mento
5

que quando os Mouros acudilTem

a eíle que elle tomava , AíFonfo d'Alboquer-

que ,
que havia de ir com a gente da fua capi-

tania
,
pudeíTe fícar mais defpejado no outro

,

dando o mar jazeda pêra iílb. Os Mouros
vendo que Triílao da Cunha andou ao longo
da ribeira a huma , e outra parte , e que
iieíla do palmar fe deteve , como quem o
notava pcra ília fahida, toda aqueJla noite

fcguinte trabalharam , decepando algumas
pahriciras , e com ellas , e as outras em pé
fizeram humas tranqueiras á maneira de ef-

tan-
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tancia , em que aíTeíláram liumas bombardas
que tiriliam

,
que ao outro dia

, que era feíla

feira de Lazaro, em queTriftão da Cunha
ílihio, lhe fizeram muito damno , e detive-

ram tanto
,

que nefta detença teve AíFonfo

d'x\lboquerque efpaço , e o lugar livre pêra

faliir com fua gente polo eícampado frontei-

ro á fortaleza. D. Aifonfo de Noronha feu

fobrinho , como quem. defejava ver a noiva

com quem o haviam de deípofar pola provi-

são que levava d'ElRey de Capitão da for-

taleza que fe alli fizeíTe , com liuns poucos
de béfteiros , e efpingardeiros que levou em
o feu batel , e alguns hom.ens que pêra iíTo

efcolheo , tomou primieiro a terra , e come-
çou de encaminhar pêra a fortaleza. Em com-
panhia do qual hiam James Teixeira , Nuno
Vaz de.Caílello Branco , Pedralvares do Car-
tuxo , e outro Pedralvares moço da Camará
d'ElRey

,
que fora page do Conde de Abran-

tes 5 ao encontro dos quaes veio o Xeque

,

que os recebeo com obra de quarenta Mou-
ros com grande animo , indo-íe defendendo

,

e oíFendendo como valentes homens. O Xe-
que como , além de fazer o oíiicio de cavallei-

ro 5 não perdia o cuidado de Capitão , trazia

olho cm Triftâo da Cunha , receando que fc

metteíTe entre elie , e a fortaleza
,
que era

fua acolheita ; e tanto que o vio que fe che-

gava a ella, foi dando mais campo aD. Af-

fon-
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fonfo com tento, vindo aos botes das fuás

lanças
,
que lhe fazia pouco damno

,
porque

traziam ellcs humas adargas de vaca crua

,

que cofpia o ferro de íi , e elles tão deiiros em
laber tomar nellas os botes , e tiros

,
que pa-

recia que efgrimiam 5 enáo pelejavam. Trií-

tão da Cunha per efte m.efmo modo , depois

que pafibu o trabalho da artilheria , e pedra-

das debaixo das palmeiras , vinha com té kC-

fenta delles alli a bote de lança ; e fendo já

mui cerca das portasr da fortaleza , o Xe-
que apartou trinta homicns , com que fez

huma maneira de volta comprida com tanto

Ímpeto
5
que fe retiraram os nofibs atrás.

D. Aífonfo quando vio o embaraçar dos
béíleiros , c cljpingardeiros , e que nâo fe

achava com mais
,

que com féis , ou fete

homens ,
quaíi como quem recebia aífronta

de o ver feu tio, e os outros Capitães
, que

lhe vinham jd nas coflas , ante que chegai^

fem a elle, com^ eíTes poucos que o acom-
panhavam

,
que eram os principaes , fechou

com o Xeque
,
pondo nellc a lança tão te-

za que o derribou , mas não o ferio por
trazer hum laudel de laminas, e o bote não
fer em cheio , m.as per huma ilharga. Os
Mouros vendo o Xeque derribado , acudi-

ram todos fobre çIIq , onde carregaram tan-

tos dos noílos
, que o Xeque ficou alli mor-

to ás lançadas . e çom elle oito feus , fem fe

fa-
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faber quem foi o primeiro que o fangrou

,

na qual preíTa os outros com o rumor def-

te cafo 5 e chegada de AíFonfo d'AIboquer-

que , tiveram tempo de fe falvar no caftel-

lo. Triílão da Cunha por entrar de envolta

com os que trazia diante
,

por muito que
leapreíTou, como erami mais deílros no fu-

gir
,
que os noíTos defcançados pêra correr

,

quando chegou á porta do caílello 5 achou
AíFonfo d'Alboquerque , e miuita pedrada

que lhe tiravam de fim a ^ de que elle houve
huma com hum canto que o fez acurvar.

Com o qual damno por fer muito , os nof-

fos fe afaftáram , té que vieram huns troços

de efcada
,
que vinham no batel de D. Af-

fonfo
,
per os quaes o muro foi fubido ; e

o primeiro que nelle arvorou bandeira , foi

Gafpar Dias Alferes de AíFonfo Dalboquer-

que , e trás elle Job Queimado com feu

aguião 5 e outros que o feguiam. A qual

fubida caufou defpejarem os Mouros a gua-

rita
,
que eftava fobre a porta

,
que a defen-

diam não fer quebrada , como logo foi fei-

ta em rachas a poder de machados
, que

deo entrada a todos em hum pátio da for-

taleza. E os primeiros que chegaram a hu-

ma porta per que fe fubia a huma torre

,

que era da menagem , foram , Nuno da

Cunha , e D. António de Noronha irmão

de D. AíFonfo ^ e eílando ambos em preíTa

de
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de arrombar a porta , tirando-lhe de íima mui-

ta pedrada , chegou Triftão da Cunha , e

quando vio o íilho com D. António
,
que

andavam em modo de competência a quem.

fe metteria mais no quente , entreteve a gen-

te 5 e diíTe contra AlToníb d'Alboquerque

,

por ièr tio de D. António : Leixemos cevar

ejles dous cachorros ; e então como quem
os açu lava , dizia ao filho : Ah Nuiw , ah
Nuno ! Porém porque das janellas recebiam

damno , mandou aos béíleiros , e efpingar-

deiros que tiraíTem a ellas , com que as des-

pejaram. A outra gente vendo tomado pot
fe deíla parte , começou de fe efpalhar pelo

pátio buícando fubida , té que hum golpe
delles 5 em que entravam D. Jeronvm.o de
Lima, D.Joáo feu irmão, Manuel Telles

,

Manuel de la Cerda , fubíram per huma ef-

cada de pedra
,
que hia dar no muro , buf-

cando modo cada hum per onde podia en-

trar com os Mouros. No qual tempo foi

a porta da fila , em \iiq os Mouros eíla-

fam
,

quebrada , e recolheram-fe a huma
torre

,
que por fer forte

,
parecia-lhes pode-

rem efcapar alli , mas elles foram logo fe-

guldos , no commetter dos quaes , as graças

de Triftâo da Cunha com feu filho , e Dom
António os houveram de matar. Porque fen-

do a porta arrombada com hum buraco,
per que podia caber hum homem

,
queren-

do
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do cada hum delles entrar com a adarga

diante , outra adarga de AíFonfo d'AIbo-
querque

,
que elle lançou fobre a cabeça de

D. António , defendeo de lha nao cortarem

,

e a Nuno da Cunha falvou feu aio João
Fernandes , e outro tal riíco correo Jorge
Barreto. Porque eftavam os Mouros tanto

fobre o buraco, que como alguma adarga

apparecia , logo era fatiada , e ainda tiveram

huma defensão
,
pondo elles huns fardos de

roupa da terra chamados Cambulijs , os

quaes embaraçavam quanto damno lhe que-

riam fazer. Com a qual ajuda , fendo obra

de vinte e íinco homens , aííi fe defendiam
,

que nunca puderam fer entrados^ poilo que

AfFonfo d'Alboquerque mandou vir do leu

batei dous padezes de campo , fenao depois

que alguns dos noíTos f.ibíram ao eirado

defta cafa , e com.eçáram de a defcubrir , e

lançar-lhes em baixo tijolos , e pedras
,
que

os defatinou muito. E a hum dos prim^eiros

Jue quiz ir fazer efta obra
,
que era João

reire page de Triílão da Cunha , ao faltar

de hum eirado em outro , foi morto per

elles , na qual fubida fe achou trás elle Nu-
no Vaz de Caftello Branco , e António de

Liz de Setúbal , e Diniz Fernandes de Mel-
lo filho baílardo de Gonçalo Vaz de Mel-
lo , o qual pofto que naquelle tempo era

pouco conhecido , e eíUmado ^ por íer ho-

mem



Década II. Liv. L Caf. IíL 47

mem pardo nas cores , defta ida de TiiÍLao

da Cunha ficou havido por quão cavalleiro

leellefempre moílrou, como feverá adian-

te. Finalmente eíles , e outros per fima , e

Triílão da Cunha , e Aítonfo d'Alboquer-

que per baixo com os outros Capitães

,

(pofto que lhe quizeram dar a vida por quão

valentes homens eram
,
) nunca puderam aca-

bar com elles , té que hum , e hum acabou

vingando fua morte. Acabado efte feito,

que durou efpaço de três horas , e cuftou a

vida do page de Triftao da Cunh.a , c de

féis 5 ou fete que faleceram depois dos íin-

coenta e tantos feridos que alli houve , acha-

ram que dos Mouros morreram paíTante de

oitenta , e cativos hum fomente chamado
Homar ,

que era mui bom Piloto da coíla

da Arábia , e depois aproveitou muito é^ Af-

fonfo d'Alboquerque , em quanto alli an-

dou , e aíTi hum cego que acharam mettido

em hum poço fecco , homem de muita ida-

de 5 o qual levado ante Triftao da Cunh^a

,

e perguntado que como tinha viíla pêra fe

metter naquelle lugar pêra que os homens
hão miíler quatro olhos , refpondeo

,
que ne-

nhuma coufa os cegos viam melhor , que o
caminho per que podiam ter liberdade , e

vida , com a qual graça lhe deram liberda-

de. Eíle foi o maior esbulho que fe alli

houve , e algumas armas , e mantimentos

da
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da terra
,

que Triíláo da Cunha mandou
recolher pêra aquelles

,
que haviam de ficar

naquella fortaleza. Agente da terra, que es-

tava em olho defte feito , corno nao tinham

muita noticia de nós , nao oufáram dcfcer a

baixo 5 e tinha comíigo recolhidas as mu-
lheres , e filhos dos Mouros , que eram ne-

tos deftes naturaes da tq^Ta
;
porque ao tem-

po queTriftâo da Cunha fahio , defpejáram

eiles huma povoação
,
que eílava fora da for-

taleza , onde tinham toda fua familia. Po-
rém depois que lhe Triílao da Cunha man-
dou recado , e fouberam fer toda aquella

gente Chrifta , vieram-fe a elle , e lançáram-

iè a feus pés, dando-Ihe graças da mercê

,

Gue receberam na viftoria daquelles infiéis

,

debaixo do poder dos quaes eram avexa-

dds 5 tomando-lhes mulheres , filhas , e fa- •

zenda , e outras injurias ás fuás peíToas
,
pe*

dindo-lhe polo nome de Chriílo Jefus ,
que -

elles confeíTavam , houveííe por bem de os

amparar, e defender. Triílao da Cunha em
refpofta deftas palavras ditas com lagrimas

^

os confolou 5 dando-Ihes conta como ElRey
de Portugal feu Senhor , fabendo ferem dlcs

Chriílãos 5 e os trabalhos que padeciam , lhe

mandara que paíTaíTe per aquella fua Ilha,

€ lançando os Mouros fora , fízeíTe huma
fortaleza , em que leixafiíe gente pêra defen-

são delíes
_3

que efta nova podia dar a tor

dosj
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dos , e que nao queriam mais dellcs , fomen-

te dos maRtimentos da terra , de que po-

diam ter neceílidade ; e também per mao
dos Oliiciaes d^ElRey, que alli haviam de

ficar
,
podiam dar fahida ás novidades

,
que

lhe a terra dava , e per commutação delias

haver outras de que tiveíTem neceílidade j e

o principal de tudo era a liberdade de íiias

peíToas , e poderem fer doftrinados em as

coufas da Fé de Chriílo. Do que elles fica-

ram mui contentes , e a terra aíTentada em
paz , e commercio com os noíTos , come-
çando logo defcer de íima áquella povoação

que os Mouros alli tinham , e em m^odo

de feira traziam gado , e todo outro manti-

mento. Muitos dos quaes per meio de Frei

António da Ordem de S. Franciíco
,
que

hia ordenado pêra efta obra, receberam Bap-

tifmo em a mefma mefquita dos Mouros

,

que foi feita Templo de Deos da vocação

de N, Senhora da Viãoria , o qual Fr. An-
tónio , como era Religiofo devida de gran-

de exemplo , aííi neíle principio , como de-

pois
,
por fer mui accepto i gQwlQ da terra ,

per dentro da Ilha andou pregando , e fa-

zendo obras de varão Apoílolico. Triílao

da Cunha , em quanto Fr. António fazia ef-

te oíiicio , fez elle o feu de Capitão , dan-

do or.dem de repartir a fortaleza pêra fegu-

rança dos que alli haviam de eílar^ a qual

Tom. IL P, L D poz
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poz nome S. Miguel^ e tomou a menagem
delia a D. Affonío de Noronha, que a le-

vava per ElRey : aíli proveo a gente orde-

nada
,
que eram té cem pefíbas , das quaes

Fernão Jacome de Thomar , cunhado de

D. AíFonfo 5 ficou por Alcaide mór
,
por Fei-

tor Pêro Vaz d'Horta , e Gafpar Machado
,

e Franciíco Saraiva Efcrivaes , e aíli outros

Officiaes ,
que começaram fervir feus offi-

cios a féis de Maio de quinhentos e fete.

Triíláo da Cunha , aíTentadas eílas coufas

,

porque o tempo era ainda mui verde pêra

paíTar á índia
,
que era na força do inver-

no na cofta delia , mandou todalas náos ao

porto de Benij , onde podiam eílar o tempo
que alli fe houveíTem de deter

,
por fer o

mais feguro dos que a Ilha tinha ; no qual

tempo teve alguns rebates dos Socotorinos

quaíl meios alevantados contra a noíFa for-

taleza 5
per induzimento dos Mouros que

efcapáram, fazendo-lhes crer que lhes hia-

mos tomar a terra , e que outro tanto ti-

nhamos feito na índia. A qual coufa ainda

que pêra os rebates os noíTos veíliíTem pou-

cas vezes as armas , deo-lhes muito traba-

lho ,
porque fe levantaram fcm querer tra-

zer mantimentos , té que tornaram outra

vez a noíTa amizade
;

porém fempre os

noíTos a tinham por fufpeitofa com. eftes

Mouros 3
que andavam lançados entre el-

les^
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les , e eram -lhes acceptos por razão das

mulheres Socotorinas , com quem eílavam

caiados , e de que tinham filhos. E em quan-

to nao fez tempo pêra Triílao da Cunha fe

partir , fe armou huma fufta
,
que de cá do

Reyno fe levou a madeira lavrada; e por-

que faleciam muitas peças , cortáram-íc hu-

ma fomma de maceiras da anáfega pêra lia-

mes
,
por alli haver muita copia delias.

Vindo o tempo da monção , com que Trif-

tão da Cunha podia navegar
,

que era a

dez de Agoílo
,

partio-fe AíFonfo d'Albo-

querque per a coíla de Arábia dahi outros

dez dias , os quaes leixaremos té feu tem-

po ,
por dizer o que o Vifo-Rey D. Fran-

cifco fez na índia em quanto elles fizeram

o que té ora relatamos.

CAPITULO IV.

Do que fizeram as Armadas que o Vi^

fo-Rey mandou correr a cofia da índia no

'verão do anno pajfado de féis : e como fiufi»

fendeo certos Capitães por aconfelharem

feu filho D, Lourenço que 7ião pelejajfe

com a Armada de Calecut
^ que efiava em

DabuL

COmo da Armada de Triílao da Cu-
nha não paíTou á índia vela alguma

,

houve nella entre os noíTos grande confu-

D ii são 5
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são j
peró que todos prefiimiíTem a verda-

de
,

que era invernarem naquella coíla de

Moçambique , ou Melinde. Mas como o

animo dos homens acerca das coufas que

efpera , lempre imagina o contrario do que

defeja , concorreram dous llnaes da Nature-

.za em Cocliij
,

que por ferem muitas ve-

zes íignificativos de grandes cafos , lançavam,

elles íbbre efte não paíTar muitos juizos. E
o primeiro fmal foi hum eclipfe do Sol,

huma quarta feira treze de Janeiro do anno

de quinhentos e féis , huma hora depois

de meio dia
,

que durou até as duas horas

c meia j e efcureceo tanta parte do Sol,

.que fe viram muitas eílrellas. E o outro fi-

nal foi tremer a terra a quinze de Julho do
anno feguinte per efpaço de huma hora com
alguns intervallos , e tão rijamente

, que fe

houvera naquelle tempo os edifícios de pe-

dra, ecal, que agora ha, fempre cahiriam

muita parte delles. E fobre eftas couías não

verem náos , não podiam diflímular a trif-

teza que por iífo tinham , o que era pelo

contrario nos Mouros
;
porque eftes como

o feu animo contra nós eftava nas muitas,

ou poucas náos que de cá vão , andavam

todos mui contentes ,
principalmente ElRey

de Calecut , a quem não faleciam efperan-

ças de feiticeiros ,
que lhe promettêram gran-

de viítoria contra aós^ fe naquelle tempo
nos
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nos commetteíTe. Com as quaes promeíTas,

e ajudas dos Mouros
,

que também pro-

gnofticavam a feu propofito, ainda que do
verão paíTado ficou mui quebrado com a

viftoria
5

que D. Lourenço houve da fua

Armada , tornou reformar outra contra as

náos de Coulao , Cochij , Cananor , e ou-

tros portos
,

que eftavam em noíTa amiza-

de. Porque como ordinariamente em cada

hum anno todos no verão navegavam fuás

mercadorias deftes kigares pêra os portos

de íima té Cambaya , e os de lá té Cei-

lão 5 e dahi perto da enfeada àe Bengala té

Malaca , fegundo a neceílidade que cada

hum tinha das coufas
,
parecia-lhe que pois

não eram vindas náos , e gente do Reyno

,

que não ouíaria o Vifo-Rey de apartar de
íi a Armada

,
que lá tinha em favor das

náos daquelies lugares que coílumava man-
dar^ c por cita caufa lhe ficava a elle Ça-
morij a coíla defpejada pêra feu intento. O
Vifo-Rey , a quem parte deftas coufas per

intelligencias de ElRey de Cochij eram def-

cubertas
,
por quebrar o animo ao Çamo-

rij , moftrou nefte verão ter mais forças do
que elle efpcrava , fazendo maior Armada
na guarda das náos da cofta Malabar , e

novamente outra em guarda de algumas náos

,

que de Cochij foram a Choromandel buf-

car mantimentos
,

por ter fabido cue náos

de
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de Calecut as hiam lá efperar ; e também a

comprar drogarias
,

que a hum porto de

Choromandel eram chegadas em hum jun-

co de Malaca
, já com ordenança de cada

anno vir alli
,
por nao oufar íubir mais af-

lima , temendo noíTas Armadas. Na qual Ar-

mada foram duas galés , dous navios , e

Jium paráo , de que foi por Capitão mor
Manuel Façanha

,
que era vindo da forta-

leza de Anchediva, que o Vifo-Rey man-
dou desfazer j e peró que achou o junco

de Malaca ^ tinha lá vendido fuás drogas

a Mouros de Calecut , e elles poílos em
falvo j e por levar regimento

, que não fi-

zeíTe damno ao junco , tornou-fe a Cochij.

E em guarda da coíla Malabar fez outra

Armada de dez velas , Capitão mor Dom
Lourenço , e os outros Rodrigo Rabello

,

Filippe Rodrigues , Bermum Dias , Lucas

d'AíFonfeca , Antão Vaz , Gonçalo de Pai-

va 5 Gonçalo Vaz de Góes, João Serrão,

Diogo Pires , e Simão Martinz. Partido

D. Lourenço , e em fua companhia as náos

de Cochij
,
paliando per Cananor , ficou al-

li Gonçalo Vaz tomando agua , e outras

coufas de provisão ; e depois que as rece-

bco , indo pela coíla em diante em bufca

de D. Lourenço na paragem do monte De-

li 5 achou huma náo de Cananor , a qual

lhe aprefentou o feguro que trazia do Ca-
pi.
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pitão Lourenço de Brito pêra poder nave-

gar , o qual feguro commummente acerca

dos Mouros , e noíTos ao prefente fe cha-

ma cartaz. E porque Gonçalo Vaz achou

neila indícios íer de Calecut , e que o fe-

guro fora havido fubrepticiamente , não lho

quiz guardar , e metteo a náo no fundo

com os Mouros que a navegavam , todos

cofeitos em huma vela por não Jiaver me-
moria delles. O qual feito depois cuílou

muita guerra
,
que fe fez á fortaleza de Ca-

nanor , como fe adiante verá ; e por iíTo

tirou o Vifo-Rcy o navio a Gonçalo Vaz

,

poíto que dava por defculpa parecer-lhe o
feguro fubrepticio. D. Lourenço , correndo

a cofta , chegou tanto avante como o por-

to de Chaul ; e eílando furto de fora , ap-

parecéram ao mar humas fete náos , as quaes

lem terem conta com clle , como traziam

vento , e maré , entraram pêra dentro do
rio afurgir diante da Cidade. Quando Dom
Lourenço vio a fobcrba delias , e que fo-

mente não acudiram a certos tiros de pe-

louro, que lhes mandou tirar em modo de
falva

,
porque dentro do rio eftavam Dio-

go Pires com a galé , e Simão Martinz com
o bargantim

, que elle mandara entrar em
favor das náos de Cochij que lá eram,
ajuntou todolos bateis mui bem armados

,

e foi-fe pelo rio aíFima pêra haver falia del-

ias

,
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las , e o mais que clle pudeíTe
,
poílo que

,

feguiido lhe diíTeram alguns Mouros Pilo-

tos 5 as náos não eram do eftreito de Me-
ca 5 mas de Ormuz

,
que podiam trazer ca-

vallos. Chegado D. Lourenço onde as náos

diante da Cidade já cftavam furtas , ajun-

tou-fe a elle a galé , e bargantim
,
que tam-

bém as tinham íalvado j e vendo os Mou-
ros fua determinação , e a terra tão vizinha

,

foi o temor tamanho nelles
,

que começa-

ram de fe acolher a ellaj mas D. Louren-

ço lhes deo tamanha preífa
, que primeiro

que fe acolheífem a terra , a maior parte

delles a ferro , e na agua pereceram. Ef-

corchadas as náos de mui rica fazenda que
traziam

,
parte da qual recolheram os na-

vios pequenos que ficavam em baixo , come-
çaram alguns Mouros mercadores de Chaul
mover compra dos cavallos que as náos tra-

ziam
,

que era a maior parte da fua carga.

E porque andaram niíTo com manhas , e

cautelas , anojado D. Lourenço dos feus mo-
dos 5 m.andou poer fogo ás náos , onde to-

dos fe queimaram ,
que foi coufa de que

fe elles mais efpantáram , ver que ante qui-

zeram os noíTos poer fogo a tudo
, que o

dinheiro que por ellas davam ; o qual nao

era tão pouco que nao pudera fazer cubi-

ca a hum homem fem elía. Tornado Dom
Lourenço á fua Armada , andou de fora té

que
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que as náos de Cochij tomaram fua car-

ga 5 as quaes elle foi acompanhando j e an-

te que chegaíTe a Dabul , veio ter com el-

le Franciíco Pereira Capitão do navio Vi-

floria y
que ficara em Cochij acabando de

fe fazer preíles pêra vir em fua companhia.

O qual lhe deo conta , que fendo tanto avan-

te , como os ilheos de Sanfta Maria , hou-

vera viíla da Armada de Calecut , a qual

trazia diante ÍI , e que fe efpantava como
não topara com ella : que lhe parecia

, pois

elle D. Lourenço não houvera viíla de ta-

manha frota , feria por ella fe mettcr em
algum rio. D. Lourenço por eftar certo el-

la não paíTar pêra íima , e que o tempo fer-

via mais a oih que a cila , fufpeitou que íe

metteria em Dabul , e com eíla prefumpção

mandou m.etter mais vela té que furgio na bo-

ca do rio de Dabul , onde vieram a elle huns
Mouros 5 dizendo que eram de Cochij , e

vieram alli ter com duas náos fazer fua mer-
cadoria

5
parecendo-lhe eílar toda a cofta

limpa de Armiadas com a ília cm que cUes

confiavam j mas depois de elle ler paíTado

pêra fimia entrara dentro hum Capitão do
Camorij com huma Armada

,
que lhe tinha

tomado luas náos ; e por elles ferem vaííal-

los d'E]Rey de Cochij
,
pediam a fua mer-

cê que Y\'iQ tornaíTe reílituir o feu. D. Lou-
renço efpedindo os Mouros

,
por fer já

hum
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hum pouco tarde , com clperança que ao

outro dia fe determinaria niíTo , té íaber

o eftado dos imigos , ou ver fe com a

chegada delle faziam alguma mudança , tan-

to que fe foram
,
poz logo em confelJio

o modo que teriam pêra o feguinte dia en-

trarem a pelejar com cfta Armada. Porém
foi-lhe mui contrariado efte feu propofito

,

principalmente daquelles de cujo parecer feu

pai lhe mandava que tomalTe a determina-

ção de qualquer feito que houveífe de com-

metter
,
poendo-lhe diante o grande núme-

ro de velas , e a eftreiteza do rio , e o fa-

vor dos Mouros da Cidade j e mais não fa-

berem fe era algum ardil dos mefmos Mou-
ros pêra o acolherem dentro daquelle rio

,

de que ainda não tinha muita noticia. E
também que aqueilas náos

,
que os Mou-

ros diziam ferem de Cochij , fe o foram

,

vieramx em fua companhia como as outras

,

e que elle não era obrigado dar ajuda , e

favor em cafo tão perigofo , como a entra-

da daquelle rio era , fenão áquelles que el-

le trazia em fua guarda , e não a qualquer

Mouro que lhe vieíTe dizer : Sou uãjjallo

d^ElRey de Cochij. Finalm.ente os que eram

que elle não entraíTe , debateram tanto nif-

fo 5
que chegaram a medo de requerimen-

to por parte do ferviço d'ElIley , a que os

homens em cafos são mais obrigados que

a fua
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a fua honra , com que D. Lourenço fe par-

tio dalli bem agaftado. E fendo tanto avan-

te como o rio chamado Zingaçar, que fera

de Dabui quatro léguas contra Cochij , fo-

ra já de hum temporal que lhe deo , e

não da paixão que levava , o bargantim , e

hum paráo que hiam diante cofeitos com
a terra por defcubridores , vendo que hu-

ma náo
,

que eftava furta na boca do rio

,

picou a amarra , e fe metteo pêra dentro

com temor delles , começaram feguir a náo
polo rio aíhma obra de huma légua té ci-

la ancorar ante huma povoação grande,
poíla fobre o rio em hum tefo , ao longo
da qual eítava huma cafa grande

,
que pa-

recia fervir de recolhim.ento de mercadorias

pêra pagarem feus direitos , com luim cães

grande lavrado de cantaria que nobrecia a

praça , derredor do qual , e per todo o rio

havia muitas náos , e navios pequenos. Dom
Lourenço

,
quando vio entrar o bargantim

,

e paráo trás a náo , efpedio de íi Diogo
Pires com a galé , o qual chegando ao cães

favorecido com os outros , e difpofiçao do
lugar 5 temendo que fe tornaífe com^ recado ,

perdia a conjunção do tempo , e que baila-

va por recado as bombardas lá que podiam
ouvir, começaram todos três comeíTas que
tinham defpejar a praça do cães de muitos
Mouros, e Gentios que acudiram, e tanto

fe
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fe chegaram ao cães, té fe fazerem fenho-.

res de algumas náos
,

que eftavam com a

proa em terra
,

primeiro que D. Lourenço
chegaíTe á força de remo chamado pela ar-

tilheria. Com a chegada do qual fahíram

todos em terra, e tomaram alguma fazen-

da que acharam na cafa , e depois a entre-

garam ao fogo 5 e aííi a todalas náos , e

navios do porto , fomente duas mui grof-

fas 5 e ricas de Ormuz , as quaes aíFi intei-

ras elle levou comíigo ; e comellas, e com
as náos que levou em fua guarda , entrou

em Cochij , cuidando fer bem recebido de

leu pai por as viftorias que houvera. Peró

como elle já tinha fabido o que paíTou em
Dabul per hum navio que foi diante , cita-

va táo indignado do filho
,

que nelle qui-

'zcra. executar hum grande cafdgo , fenao

fora certificado quanto elle D. Lourenço tra-

balhou por pelejar, e que por obedecer ao

confelho daquelles que lhe dera por princi-

paes confelheiros , leixára de o fazer. O
qual cafo elle houve por huma tao grande

injúria, que fuipcndeo os culpados de fuás

capitanias , e os mandou a eíte Reyno ; e

diíTe
5

que mal foíTe a m.orte que levava a

Pêro da Nhaya
,
pois fora caufa de apartar

da companhia de leu filho a Nuno Vaz Pe-

reira
;
porque fe elle fora prefente , nao fo-

ra então má o confelho. E porque alguns

Fi-
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Fidalgos 5 fallando por eíles Capitães ^ lhe

diziam que elle os devia caftigar , e não

mandar a eíleReyno com tal infâmia dian-

te d^ElRey , reípondeo ,
que elle tomava

eíte cato não por parte da honra de leu fi-

lho 5 mas da bandeira das Armas d'ElRey
feu Senhor ; e que per ventura Sua Alteza

>

comtO tinha mais perfeflo juizo , o tomaria

per outra maneira : que elle não queria caf-

tigar os feus Capitães fenão com as pe-

nas que lhe elle défle
,
porque cm fuás Or-

denações não achava pofto efte cafo pêra

conforme a elle o caftigar. Do qual feito,

em que elle houve que feu íiiho ficava com
algum detrimento de fua honra , veio a lhe

poer por precepto que no confelho de pe-

lejar fempre tom.aire os votos de certos Ca-
pitães

5
por lhe os ter por tão cavalleiros,

que pêra commetter hum honrado feito,

ainda que perigofo , não haviam de apre-

fentar muitos inconvenientes por fegurança

da vida. Do qual precepto , e aííi do deC-

contentamento que D. Lourenço trazia de
íi por efte cafo , mais eftranhado na boca
de feu pai

,
que na opinião de muitos , mo

elle depois perder a vida , como adiante fe

verá.

CA-
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CAPITULO V.

Como Lourenço de Brito Capitão dafor-
taleza de Cananor foi cercado ^ no qual
tempo paffou muito trabalho , té que foi
foccorrido per Triftao da Cunha , com a
chegada do qual ElRey de Cananor ajfen-

tou com elles paz,

POfto que os Mouros
, que viviam em

Cananor , tivelTem hum grande jugo
fobre feu pejícoço na fortaleza que alli tí-

nhamos , e efta dor jazia com grandes raí-

zes dentro na fua alma , o temor lhe aba-

tia a execução defte odío em quanto vi-

veo o Rey Gentio da terra , com quem o
Almirante D. Vafco da Gama , e depois o
Viíb-Rey aíTentáram a paz , e concórdia

que fempre com elle tivemos. Peró por el-

le falecer neíle tempo , fegundo fe diíTe per

azo dos Alouros , e fucceder outro
,
que

favorecia fuás coufas contra nós , ficaram

elles tão foberbos
,
que logo os noíTos fen-

tíram eíle feu favor; e pornáo parecer que

moviam guerra fem caufa , tomaram, eíla

por fundamento. Em a náo ,
que Gonçalo

Vaz de Góes metteo no fundo
,
(como ora

vimos
5
) hia hum Mouro fobrinho de Ma-

male , hum dos mais ricos , e honrados que

havia naquelle Malabar , o qual era mora-
dor
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dor em Cananor ; e parece que , rota a ve-

la 5 em que Gonçalo Vaz mandou metter

os Mouros que tomou , foram ter á cofta

de Cananor os feus corpos , entre os quaes

foi conhecido pelos veílidos , e íinaes efte

fobrinho de Mamale , e aííi alguns dos ou-

tros. A qual coufa deo fufpeita da verdade,

por haver tao pouco que a náo fahíra de
Cananor , e Gonçalo Vaz quaíi na efteira

delia
5 que foi caufa de tanto pranto , e al-

voroço entre os Mouros
, que com aquclle

ímpeto de dor fe foram a Lourenço de Bri-

to , aqueixando-fe deJle que os enganara

com feu feguro
,
pois lho nao guardavam

,

fem dclle quererem receber defculpa. E co-

mo Mamale y além de perder o fobrinho

,

perdia muita fazenda , e eJle era o princi-

pal que recebia o damno , ajuntou todas as

partes oífendidas , e foi-fe a ElRey de Ca-
nanor , e aíTi clamaram juíliça do cafo

, que
lhe concedeo tomarem fatisfaçao delie co-

mo pudeíTem.. O qual Mamale tanto que
teve efta licença d'ElRc7 , carteou-fe logo
com os Mouros de Calecut , os quaes fize-

ram com oÇamorij que efcreveíTe aElRçy
de Cananor

, que moveíTe guerra contra a

noíTa fortaleza
,

porque elle o ajudaria a
libertar de tamanha fujeiçao , ao que cUq
obedeceo : cá fegundo fe dizia na fuccef-

^o do Reyno pêra elle Rej de Cananor
vir
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vir áquelle eftado , teve ajudas do Çamo-
rij ; e por razão de lhe ler neíla divida

,

levemente obedeceo afeu requerimento. Fi-

nalmente o negocio fe travou de maneira

,

que quando D. Lourenço per alli paílou

,

recolhendo-íe a invernar a Cochij , fabendo
de Lourenço de Brito como a terra por
aquelle cafo ficava meia alevantada , lhe lei-

xou íeíTenta homens da Armada , e alguns

mantimentos , e moniçoes , temendo que

com a vinda do inverno os Mouros a vief-

fem comm^etter , como de feito aconteceo
,

porque té li foram liumas encubertas , em
que ElRey de Cananor fe nao defcubrio

de todo. Porém vendo Lourenço de Brito

que o negocio chegava já a virem alguns

Capitães d^ElRey defcubertamente com gen-

te a lhe correr té as portas per Patamares

,

que são homens
,
que andam muito per ter-

ra por razão do inverno , efcreveo ao Vi-

fo-Rey o eftado em que eftava ; e que além
diíTo efperava que o Çamorij havia de man-
dar todo feu poder cm ajuda d'ElRe7 de

Cananor, fegundo tinha fabido per alguns

Gentios feus amigos , com quem tinha ami-

zade
,
principalmente per hum fobrinho d'El-

Rey que era o Príncipe ,
que por fua mor-

te havia de fucceder no Reyno. Chegada
efta carta a Cochij huma quinta Feira de

Endoenças , cftando aos Officios do dia^

não
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não deo o Vifo-Rey mais tempo que té fe

acabarem , mandando logo com muita di-

ligencia embarcar leu filho D. Lourenço com
a mais limpa gente que aili eftava ; e elie

Vifo-Pvey per íi de caía em cafa andou to-

mando ás peíToas parte do mantimento que

tinham pêra provisão da gente que manda-
va. E foi tamanha a preíTa por acudir a

eíta fortaleza de Cananor
, que os Centú-

rios , que andavam armados guardando a
fcpulchro y ( fegundo coftume da noíTa Reli-

gião Chriílã
5 ) ficaram em^ calças , e gibão

,

porque cada iuun foi bufcar as armas que
tinham empreitadas ; e poílo que o tempo
era mui forte pêra fe metterem no miar,

todavia pode mais o animo dos noflbs
,
que

a fúria que elle moftrava. Chegado Dom
Lourenço com efta gente a Cananor

,
por-

que levava per regimento que ncaíle debai-

xo do mandado de Lourenço de Brito por
honra de fua peffoa ^ e nome de Capitão

da fortaleza dado por ElRey , nunca Lou-
renço de Brito o quiz confenrir , dizendo ,

que não havia elie de mandar, o filho do
Vifo-Rey da Lídia , e mais fendo elie per

fua pelToa tal Capitão
,

que merecia man-
dar a todos 5 e ninguém mandar a elie. Fi-

nalmente entre ellcs íc paíTáram tantas cou-
fas fobre hum querer dar honra a outro,
que aílentou D. Lourenço de leixar toda

Tom.IL P.L E aquel-

r
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aqiiella gente que levava pêra ficar com Lou-
renço de Brito aquelle inverno , e elle tor-

nou-fe pêra Cocliij fó, pois ifto não trata-

va mais que de ília peílba. Com a vinda

da qual gente Lourenço de Brito mandou
fazer liuma- tranqueira mia forte com hu-

ma cava á maneira de barbacá além do mu-
ro da fortaleza ; não tanto por fegurança

delia
,

quanto por razão de hum poço de

agua de que bebiam
,
que eRava dahi hum

tiro de pedra, defronte do qual ElRey de

Cananor tinha mandado fazer huma cava

,

que cortava de mar a mar , leixando fóm.en-

te huma paíTagem mui cftreita pêra os nof-

fos terem ferventia do poço , tudo a fim de

o defender. Alli que cada hum per fua par-

te trabalhava de ie aperceber , como em cou-

fa que havia de durar todo o inverno , co-

mo durou ^ e o primeiro fangue que os nof-

fos começaram verter naquelle cerco que

lhe ElRey poz
,
que feria de vinte mil ho-

mens , foi por tomar agua do poço
,
por-

que Jogo os Mouros eram fobre elles por

lha defender. E poílo que neftas fahidas não

havia gota de agua que não cuftaffe duas

de fangue , era tamanha a fede entre os nof-

fos
5
que ante queriam á cufta delle fatisfa-

zer a elía
,

que padecer tanta neceífidade

,

á qual Deos lhe proveo com huma induC-

tria de Thomaz Fernandes meftre das obra?

-...;.;... ..u da
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da fortaleza , ordenando liuma mina per bai-

xo da terra
,

que hia dar obra de huma
braça abaixo da garganta do poço , e fo-

lhado per fima de modo que a terra níio

cahiíle na agua. Ao outro dia á viíla dos
Mouros mandou Lourenço de Brito fahir

muita gente de enxadas ; e moílrando que
queriam tomar agua , rebateram toda a ter-

ra de íima do poço Ibbre o folhado , como
que arrunhavam o poço , e não queriam ter

ufo de couía que tanto fangue lhe cuftava.

Os Mouros vendo eíle desfazer do poço

,

creram que os nolTos tinham novamente
aberto outro dentro na fortaleza , e confir-

maram efta prefumpção por paííarem muitos

dias fem fahirem fora ; e por eíle poço fer

caufa da tranqueira , e cava que tinham fei-

to junto delle , a qual obra já não lhes fer-

via pcra aquelle eíFefto , ante recebiam mui-

to damno da noíHi artilhcria
,
que Lourenço

de Brito tinha poílo na tranqueira
,
que man-

dou fazer contra a fua , levantaram dalli

feu arraial pêra debaixo de hum palmar , e

pouco 5 c pouco o desfizeram de todo
,
paf-

íando muitos dias íem virem travar com a

fortaleza. Lourenço de Brito
,
por \\\q pare-

cer mais myfterio que temor , fem mais cau-

fa levantarem, o arraial , defejando haver al-

guma lingua do que paífava entre os Mou-
ros ^ mandou Jiuma manhã a fahir certõâ

E \\ ho-»



-68 ÁSIA DE JoÂo DE Barros

Jiomens ; e tanto que vieíTem fobre clles

,

fe recolheíícm hum pouco apreíTados per

jium lugar , onde hum carpinteiro da forta-

leza tinha armado hum cepo
,

per o qual

modo Lourenço de Brito houve hum índio

que cahio nelic. E poíto que particularmen-

te não íbube tudo o que deíejava , diíle-

lliQ
,

que a cauía principal de levarem o
cerco , era eílarem ordenando certos cnge-

nlios pcra trazerem humas balas grandes de

algodão 5 e cairo , como amparo da gente
,

pêra iium grande combate que l\^ haviam
de dar: e que o officio deita primeira gen-

te 5
que vieíTe detrás das balas , havia de

fer trazer rama pêra entulhar a fua cava

,

e depois que foíTe rafa
, poer fogo á tran-

queira 5 e nas coftas deíles a gente de armas

com efcadas efcalarem a fortaleza per toda

parte- A qual nova confirmou hum recado

fecreto
,

que de noite veio a Lourenço de

Brito da parte do Príncipe de Cananor fo-

brinho d-ElRey ,
que procurava ganhar com

benefícios noíTa amizade
,
pêra ter favor nof-

fo em tempo de fuás neceífidades. E entre

alguns avifos que lhe mandou , foi
,
que em

quanto o cerco não vinha , no tempo que

elle Lourenço de Brito viíFe que melhor fe

podia fazer , fahiíTe com gente , e decepaíTe

quantas palmeiras pudeffe
^
por fazer maior

campo defronte da fortaleza
^

pêra que o
ar-
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arraial da gente
,

que havia de fer muita

,

\\\Q, ficafíe mais longe , com os quaes avifos

também lhe mandou duas ahnadias de man-
timentos. Lourenço de Brito quando vio ef-

tes dous foccorros do Principe , mais lhe

pareceo virem da mão de Deos
,

que de
hum homem tão conjunfto per parentefco

com ElRey ; e aíTi como per m.ao deíle Gen-
tio naquelle tempo o focorreo , aíli pelas

fuás favorecidas delle foram livres daquella

vinda dos Mouros
j
porque cortado o pal-

mar, que o Principe mandou dizer, quan-

do veio o dia do combate das balas
, poílo

que lhe deo muito trabalho , tudo foi em
damno dos imigos ; e a caufa foi eíla. Ven-
do os Mouros miniílros defta invenção

,
que

no primeiro commcttimento a noíTa artilhc-

ria embaçava nas balas , com que elles nao
recebiam damno , tomaram tamanha oufa-

dia
,

que de alvoroçados começaram de fe

defordenar
,
querendo quaíi ás mãos vir ti-

rar os páos da noífa tranqueira ; no meio
da qual defordem com duas peças groíTas ,

que Lourenço de Brito mandou mudar, aííi

lhe acertaram a coftura das balas
,
que jun-

tamente os corpos dos imigos, e o algodão
delias hia pelo ar. E fobre efta obra da nof-
fa artilheria lahio Lourenço de Brito

, que
acabou de confumar a viftoria , matando ^

e ferindo nelles té que os fez virar as cof<

tas
3
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tas 5 trabalhando cada hum por íalvar a vi-

da, e ficando a cava entulhada mais dos cor-

pos delles
,

que dos feixes da lenha que
traziam pêra iíTo. Havida eíla viéloria , e

os Mouros poílos debaixo do palmear em
modo de cerco, aíTombrava-íe ainda Lou-
renço de Brito tanto com elles

,
que deter-

minou de os lançar dalli , e ordenou de dar

no arraial huma noite de efcuro , e chuva

,

por faber que os Mouros , e Gentios nefte

tempo são mui covardos ; a capitania da

qual fahida deo ao Alcaide mor Guadalaja-

ra
,

por fer o inventor defta ida , com o
qual foram té oitenta liomens , em que en-

traram os principaès que alli eftavam , no
qual commettimento fe fez hum mui hon-

rado feito. Porque como nefte tempo a gen-

te cftava defcuidada , e por razão da chuva
toda emrofcada , e encollieita em frio , e

fono 5 tanto que os noíTos com huma grita

deram no arraial , começaram as camarás da
artiiheria fazer huma trovoada , e a fuzilar

de maneira
,
que tudo juntamente não pare-

cia coufa de homens , fenao que o Ceo
chovia fogo , agua , ferro , fangue , e final-

mente morte de mais de trezentos dos imi-

gos que alli pereceram. Tornados os noíTos

a fe recolher , trouxeram por defpojo certas

peças de artiiheria de ferro , e algum man-

timenta ,
que elles trabalhavam,, :por haver
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pola grande neceíUdade que tinham delk,

o qual lhe N. Senhor trouxe ás mãos , co-

mo remédio do perigo em que depois fe

viram por caufa de perder boa parte do
que tinham na fortaleza. Porque per defcui-

do de hum homem do Feitor Lopo Cabrei-

ra
5
que leixou huma candea na Feitoria de

fóra da fortaleza 5 onde os moradores tinham

íiias cafas palhaças , arderam todas de noi-

te 5 em que fe perderam quantos mantimen^

tos eftavam nellas
,

que íentíram mais que

toda a outra fazenda. A qual coufa poílo

que Lourenço de Brito trabalhou por encu-

brir , dando a entender que todolos manti-

mentos eílavam dentro na fortaleza cm as

cafas do armazém delles , todavia no aper-

tar da ração que fe dava a cada hum , fe

começou logo a fentir
,
principalmente acer-

ca dosefcravos das partes , alguns dos quaes

com fome fugiram pêra os Mouros , dan-

do nova no eílado cm que a fortaleza fica-

va. Os quaes Mouros
, parecendo-lhes. que

per eílc modo podiam travar com os nof-

íos , lançáram-lhes algumas vacas diante no
palmar, efobre elles cilada , parecendo-lhes

o que foi , fahirem. os noílbs a ellas
;
peró

não lliccedeo corno os Mouios êfperavam

,

porque a fome
, pofto que diminui íTe em. os

membros , dobrava as forças do animo , com
que a pezar delles as vacas foram recolhi-

das
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das aquella , e outra vez ; e de lhe íucce-

der mal , nao ufíram os Mouros mais defle

ardil
5
por não darem de cóirter aos noíTos

,

que lhe a elles bem pezou. Com que vieram

a tanta eftreiteza de fome
,

que não ficou

na fortaleza cão ,
gato , e ratos

,
que tudo

não foíTe mantimento de maneira
, que a

gente commum alli com fome , como tra-

balho dos combates que tiveram , e vigias

de noite
,
quaíi toda jazia doente. Mas Nof-

fa Senhora , a quem os noílbs fe hiam en-

commendar na Ermida fua da vocação da

Vidloria , que D. Lourenço fez na ponta

da terra , a quinze de Agoílo , em que a

Igreja celebra a Fefla da fua AíTumpçao

,

obrou com elles fuás mifericordias com efte

eíFedlo mais rnilagroib
,

que natural. Ale-

vantou-fe o mar em fúria , e cada vez que

o rolo delie defcarregava na terra da pon-

ta 5 onde eílava eíla fua Ermida , lançava

dentro grande número de lagoílas
,
que os

noíTos houveram por manná enviado do

Ceo ;
porque não fomente aos sãos , m,as

aos doentes deram vida ; e foi tanta a co-

pia ,
que tiveram nellas huns dias que co-

mer. E verdadeiramente fegundo o trabalho

logo fuccedeo , fe N. Senhor lhe não acu-

dia com efte adjutorio , e aíli o Príncipe de

Cananor do que feu tio ordenava pêra os

commetter ^ fem dúvida a fortaleza fora en--

tra-
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trada. Porque como já no mez d'AgoÍLO

,

que naqueila coíla he princípio de verão

,

o mar de algum modo fe pudeíTe navegar;

vendo ElRey de Cananor que per os com-
bates da terra já tinha experiência do da-

mno que recebia , e que as noílas náos po-

diam íer mui cedo na índia , ante que cJie-

gaílem , ordenou commetter a fortaleza pe-

la ponta que diílemos eílar torneada domar,
não fomente com barcos , e catures

,
que po-

diam tomar terra pêra os homens ialtarcm

na agua , mas ainda com outra invenção de
caftellos 5 como os que o Camorij Jevou á

guerra de Cochij
,
quando Duarte Pacheco

pelejou com elle , a qual foi ordenada pe-

los Mouros de Calecut. E porque no dia

deíle combate, que havia de ícr per terra,

e per mar, ie havia miíler muita gente, do-
brou o Camorij a que tinha enviado o El-

Rey de Cananor de maneira
,
que fe ajun-

taram paílante de fmcoenta mil homens.
Lourenço de Brito como era deíle caio avi-

fado pelo Principe , e que es Mouros toda
fua coniiança punham na parte do mar , por
eílar a fortaleza per ella com menos defen-

são
,

pola fegurança que té aquelle tempo
tiveram com a fúria do mar não dar jazeda

a ferem per alli coiíimctridos , ncíla parte

poz a maior defensão , aíli de artilhcria , co-

mo de gente ^ c porem não fe anticipou

tau-
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tanto neftes repairos que fez
,

pêra que os

JVÍouros viílem que eílava elle previfto do
caio. Finalmente vindo o dia , tiveram os

Mouros ainda hum modo de ardil no dar

€Íte combate , e foi ante manha commette-

rem a fortaleza peia parte da terra
,

pêra

<]ue acudiíTem todolos noíFos a ella , e en-

tretanto veio o corpo da frota demandar o

feu lugar
,

parecendo-lhe que o havia de

achar defemparado , a qual feria de mais

de duzentos barcos de remo de toda forte
,

jnuita parte delies ordenados em jangadas

pêra trazerem mais corpo de gente , e en-.

ire elies traziam duas daquellas máquinas

,

cm que viriam cento e íincoenta homens.

Però como Lourenço de Brito a tudo eíla-

va provido
5
pofto que o dia foi de grande

trabalho , e o combate durou té a tarde

,

aprouve a Deos que todo aquelle grande

apparato , e eftrondo que os Mouros tra-

ziam 5 fe tornou em feu damno
;
porque pe-

la parte da terra , ainda que vieram, pelejar

com os noíTos a mão tenente
,

querendo

fubir per as tranqueiras , foi tanta a mão
decepada delies que alli ficou , e tantos cor-

pos eíjoedaçados da artilheria
,

que fez ar-

redar os trazeiros. E fe eíles receberam, da-

mno , muito maior foi o que levaram os

do m.ar : cá nefta parte eílava alTeílada a

nofia artilheria mais groíTa^, e não havia ti-

ro
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ro íèm arrombar paráos , fem eípedaçar cor-

pos 5 de maneira que tiveram os peixes por

Iiiins dias hiima boa cea iielles , e os noíTos

bem de lenha que queimar dos paráos , e

máquinas
,

que o mar depois com a maré
lançou á coíla. Com o qual eftrago os pri-

meiros que íe arredaram do combate , fo-

ram eítes do mar ,
que deo caufa a que Lou-

renço de Brito paíTaíTe a maior parte da
gente

,
que aqui tinham , ao outro combate

da terra , onde acabou de confumar a vidlo-

ria 5 a qual ainda que foi com fangue dos
nolTos , aprouve a Deos que por fer mais
gloriofa 5 não houve algum que morreíTe

nclla. E por memoria de fuás peíToas . di-

remos os nomes de alguns principaes
, que

vieram á noíTa noticia : Francifco Pantoja

,

Jorge Façanha , c Álvaro Façanha irmãos
,

ÍPernáo Feres d'Andradc , e Simáo d'Andra-
de irmãos , Ruy Fereira , Ruy de Sampayo

,

Álvaro de Brito
, Jorge Fogaça , Francifco

de Miranda, Diogo Fereira', Fero Fernan-
des Tinoco , Francifco Serrão , Gonçalo
Vaz de Gocs

, João Gomes Cheiradinhei-

ro 5 António Rapofo. Os quaes não fomen-
te neíle dia , mas em todo o cerco

, que
durou mais de quatro mezes

,
padeceram

muita fome , fede , vigias , e muhos com.-
bates , e outros trabalhos

, que os cercos
ião 3pertados •, e fem. foccorro tem , mas

ain-
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ainda verteram muito fangue ; e aprouve a

Deos que eíle dia foi o ultimo deíle traba-

lho
5
porque dalii a poucos

,
que foram a

vinte e fete d'Agofto , chegou Triílao da
Cunha. Com a vinda do qual ElP.ey de

Cananor aflentou paz mui favorável a nós

,

que lhe LcHjrenço de Brito , e elle acceptá-

ram , a condição de a confíiTnar o Vifo-

Rey , a qual confirmou tanto que Triílao

da Cunha chegou a Ccchij , onde foi rece-

bido com grande honra ília , e prazer de

todos.

CAPITULO VI.

Como o Vifo-Key , e Trijiao da Cunha
àejlrínram hum lugar d/ElRey de Calecut

chamado Panane ; e partido elle Triftão da
Cunha pêra efie Reyno , achou em Moçam-
iique parte da Armada

,
que de cá partio

o anno de fete : e de algumas coufas ,
que

aconteceram aos Capitães delia , era que fe
perdeo Vafco Gomes d''Abreu.

OVifo-Rey D. Franciíco d'Almeida , co-

mo eílava provido das coufas neceíFa-

rias pêra a carga daquellas náos
, que efpe-

rou o anno paíTado , e nao paílaram á ín-

dia
,
(por as caufas que efcrevcmos

,
) e fo-

bre elle apercebimento tinha feito outro pê-

ra as náos deíle anno de fete
,
que também

não paíTáram , como veremos ^ fícáram-lhe

as
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as coufas da carga tao fobrepoftas , que em
breve tempo a deo a Triílao da Cunha. A
maior detença que houve , foi em dar pen-

dor a algumas náos , no qual tempo elle

aíTentou com Triílao da Cunha que de paf-

fada
,
quando fe vieíTe , viria em fua com-

panhia 5 e dariam em Panane , hum kigar

d'EiRey de Calecut
,
por ter nova que na-

quelle porto carregavam algumas náos de

Mouros , em guarda das quaes citavam qua-

tro Capitães do Çamorij , de que o princi-

pal era hum Mouro homem de lua peíToa

per nome Cutiálle. O qual Çamorij tinha

fortalecido o lugar com muita artilheria

,

gente , e grandes moniçóes de guerra
,
por

íer huma camará , onde elle mandava, que fe

fizeíTe a carga das náos dos Mouros
, que

tratavam no leu Reyno : cá eíle porto era

jium rio , onde podiam receber algum am-
paro das nolias Armadas de Cochij. Aper-
cebidos Triftão da Cunha com as náos da
carga ^ e o Vifo-Rey com as velas da Ar-
mada da coíla , chegaram a eíle lugar de
Panane huma tarde vinte e três d'Oâ:ubro

,

o qual lugar fera a baixo de Calecut con-
tra Cochij quatorze léguas. Os Mouros co-

mo eftavam efperando efta vinda , e a eíFe

íim tinham feito na entrada da barra do rio

de cada parte huma força á maneira de ba-

luartes com artilheria j e em íima no lugar >

to-
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toda a fronteria delle com outra tal defen-

são ; vendo tamanho poder de náos , e na-

vios furtos na barra ^ como gente que efpe-

rava defender o feu , além. dos repairos que.

tinham feito , toda aquella noite ante da ma-
nha 5 em que efperavam ferem commetti-

dos 5
gaíláram em. dobrar outros repairos ; e

per derradeiro
,
por fe animarem todos , fo-

ram-fe os principaes a huma mefquita a fa-

zer folemne voto de morrerem todos em
defensão do lugar. O Vifo-Rey , e Triftao

da Cunha furtos na entrada da barra , e vif-

to o modo , e defensão de feus baluartes

,

ordenaram que três caravellas foífem diante

com toda a gente que pudeífem abatida por

caufa da artilheria dos baluartes ao tem.po

que a maré fubiíTe , e entre ellas por ampa-

ro os bateis de todalas náos , cada Capitão

em o feu, e feus filhos na fahida em terra

com eíles bateis levaíTem a honra da dian-

teira ; os Capitães que andavam na índia

,

acompanhaíTem a D. Lourenço ; e os que

vinham pêra cfte Reyno , a Nuno da Cu-

nha 5 e elles Vifo-Rey , e Triílão da Cunha
na trazeira em a galé de Diogo Pires. Quan-

do veio ao outro dia pela manhã , começa-

ram abocar o rio ^ onde eftavam as eftancias

que todos receavam , foi maior a grita que

deram ao paíTar dos baluartes
,

que o da-

nino da fua artilheria
j

porque aprouve a

Deos
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Deos que o lugar dclles era foberbo íbbre

a barra , e ella aíTeRada mais pêra náos de

aito bordo
,
que bateis , c caravelias rafas

,

com que os noíTos pafiaram per baixo dos

pelouros
,
que hiam, aílbbiando per íima. Os

dous Capitães
,
que levavam a dianteira quaíi

em modo de competência a quem primei-

ro tomaria a tranqueira dó lugar, cada hum
por lua parte aíli trabalhou

,
que ambos pa-

reciam levarem defordem no remar • peró

quando veio ao com.m.etter , alh o fizeram

com tento
,

que ambos a fcu tempo , com
animo , e ordem deram nos Mouros. A
maior parte dos quaes , como gente oíFere-

cida á morte , nao fe contentaram eíperar

os noíTos detrás das tranqueiras que tinham
feito , mas vindo á praia , m.ettiam-fe na agua

,

e dentro nos bateis queriam pelejar com el-

les de maneira
,

que aquella primeira che-

gada eíle foi o m.aior pejo que os noíTos

tiveram
;

porque como apinhoados çxn os

bateis , e nao podiam ajudar-fe das armas
á lua vontade 5 e os Mouros andavam leves

naquella agua , detiveram-fe hum bom pe-

daço fem tomar terra , té que fizeram outro

tanto como os Mouros , faltarem na agua

,

onde logo dos noílbs foram mortos três

,

de que o principal era hum Cavalleíro per
nome Gil Caiado. Na qual detença

^
quando

D. Lourenço chegou á tranqueira
, já achou

mui-
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muitos Iiomens ante íi ás lançadas com os

Mouros , onde houve huma m.ui crua con-

tenda , Jiuns por fubir , e outros por defen-

der a iubida ; e entre o langue , e fúria de

que todos andavam cubertos , era tamanha

a fumaça da artiiheria
,

que fe não viam
hiins aos outros , no qual tempo andavam

já todos de envoifa , aíTi os que vinham com
o Vifo-Rey , e Triílao da Cunha , como os

que foram diante com. feus filhos. E os pri-

meiros que fe viram em íima daquella tran-

queira táo defendida , foram : Pêro Barreto

,

Payo de Soufa , Rodrigo Rabello , Gonça-

lo de Paiva , e Pêro Cam
,

que fez fubir

em fim a o guião de D. Lourenço. O Vifo-

Rey quando vio efi:e guião de leu filho em
íima , e elle em baixo hum pouco embara-

çado no fubir
,

porque o pejavam as ar-

mas , da galé donde eílava com Triftao da

Cunlia , começou a bradar , dizendo : Ab
Z). Lourei^ço

,
que preguiça he ej]a ? Ao

que elle confiadamente refpondeo : Dou lu-

gar a quem me ganhou a honra da dia?:-

teira, Trifiáo da Cunha
,

porque também
vio o filho na preza , em que D. Lourenço

eftava , difie-lhe : Ah Senhor Z). Lourenço
,

peço-vos muitopor mercê que me vades crif-

mar ejje cachopo Nuno ãquella mefquita ^

onde fe recolhe aquelle pegulhal de Mou-
ros

^
que hoje efpero em Deos que feja fan-
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Eíificada com efta bandeira deChriJlo^ que

iremos arvorar ?2ofeu Altar, Nuno da Cu-

nha quando ouvio a encoramendaçao de feu

pai , como quem obedecia , ajuntòu-fe á

iiliarga de D. Lourenço ; e obraram eílas

palavras de feus pais tanto nelles
,
que logo

110 íeu roílo foram ambos fangrados cada

hum com fua ferida ; e a que houve D. Lou-
renço , foi em hum feito de fua pcílba mui
honrado ,

que lhe aconteceo com hum Mou-
ro, que era dos quatro Capitães ordenados

pêra a defensão daquelle lugar. O qual

,

quaíi como homem oíferecido a morrer

,

poz os olhos em D. Lourenço , e entenden-

do fer principal peííoa , cuberto com fua

adarga m.eio curvo remetteo ás pernas polo

decepar. D. Lourenço como era hum dos

maiores hom.ens que então havia neíle Rey-
no , achando o Mouro mettido debaixo de

íi , fez dous paílbs atrás , e defeco com hu-

ma faca de ambalas mãos , de que elle ufa-

va , de tal vontade
,
que fcndco o Mouro té

os peitos
5
que foi iiiun dos maiores golpes

que fe vio , fendo o Mouro homem de boa
eílatura , e envolto em carnes ; e ou que elle

com a força
,

quando defceo com a faca

,

ou que o Mouro o tomou per aquelle lu-

gar , elle recebeo no collo do braço huma
ferida de aííás perigo : cá por fer lugar de
nervos , e muitas veas ^ vafava muito fan-

Tom.ILP^L F gue.
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gue. A noíía gente começando a fentir a vi-

(floria com o retraer dos Mouros , não lhe

davam eípaço a fe amparar : elles por cum-
prir feu voto j e juramento , vendo que o
Gentio da terra , e afii alguma gente civil

os defamparava , como gente confiante , fem
mudar pé juntos em huma praça ante que
chegaíTem á mefquita de baixo do ferro dos

nolfos 5 íicáram alli todos mortos , e alguns

delles em fua companhia. Neíle tempo
,
por-

que aíli no mar , como na terra a gente fof-

fe igual no trabalho , mandou o Vifo-Rey
a alguns Capitães das caravelas

,
que fof-

lem commetter as náos dos Mouros , e ou-

tros navios que eílavam em eftaleiro , e lhe

puzeíTem fogo , no qual feito elles tiveram

tanto perigo como os da terra
,

porque as

náos também eftavam cheias de gente
, que

as defendia , em quanto viram que os feus

em terra não eram entrados de todo. Porém
como a viéloria começou de acompanhar

os noíTos 3 aíli os imagos do mar , como da

terra íe puzeram em fugida j e alguns cui-

dando que fe podiam ialvar na mefquita
^

acabaram nella , e aíTi era rezao que no lu-

gar onde tinham perdido as almas , deíTem

fepultura aos corpos. O número dos quaes

entre eítes , e os que morreram na praia,

paíTáram de quinhentos , e dos noíFos dez-

oito j mas nao foi peíToa notável, e feridos

- mais



Década II. Liv. I. Cap. VI. 83

mais de feíTenta , de que os principaes eram

,

Pêro Barreto , Payo de Soufa , Fernão Pe-

res d'Andrade
, Jorge Fogaça. E o danuio

que o Çamorij mais fentio
,
(peró que aqui

morreilem todolos Capitães , e muitas pcí^

foas notáveis
,
) foi a perdida do lugar , e

náos
,
que alli eilavam carregadas de muita

fazenda
,
que alcançou a muitos

,
porque o

fogo tudo coníiimio. E o de que os Mou-
ros mais fe maravilharam foi , havendo alli

tanta fazenda , nao fazer cubica áquclles

Capitães 5 e mandarem queimar tudo lem

tomarem mais defpqjo
,

que a artillicria.

Acabado eíle feito
,
que foi hum dos hon-

rados que fe commetteo naquellas partes

,

e fe fizeram alguns Cavalleiros pelos méri-

tos que nelle tiveram , tornou-fe o Vifo-

Rey com Triíláo da Cunha a Cananor a

lhe dar a carga de gengivre
, que ainda nao

tinha tomada , e em dez de Dezembro íè

fez Triílão da Cunha á vela pêra efte Rey-
no

5
paíTando per Chiiloa , onde leixou a

Pêro Ferreira certos defpachos , que llie liou-

ve do Viíb-Rey em favor dos negócios

,

que eram paíTados entre elie , e Nuno Vaz
Pereira. Chegado a Moçambique a nove de

Janeiro do anuo de quinhentos e oito

,

achou parte da Armada
,

que o anno paf-

fado de fete partio d efte Reyno ; e toman-
do aqui agua , e lenha , partio-fe com três

F ii vé-
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velas fomente que com elle vinham ; e as

outras que eram o feu navio , Capitão João
da Veiga , e Job Qiieimado

,
partiram de-

pois 5
por chegarem fendo elle já partido.

E porque a náo Leitoa a velha Capitão Lio-

nel Coutinho ,
que vinha na conferva deílas

duas velas , abrio algumas aguas , com que

jião podia paíTar , baldeou-fe a fua carga

em a náo Sanílo António , Capitão Henri-

que Nunes de Leão
,
que aíli eílava inver-

nando com os outros Capitães
,
que de cá

partiram o anno de fete , como logo vere-

mos 5 e Lionel Coutinho veio por paiTagei-

ro com Henrique Nunes. E pofto que to-

dos vieram a efte Reyno a falvamento , foi

com aíTás trabalho dos que vinham com
TriíMo da Cunha

,
porque fe metteo na

coíla de Guiné , onde lhe morreo muita

gente de doença ; e Job Qiieimado por ar»

ribar a Moçambique ,
quando tornou aquel-

le anno , como vinha ío , foi roubado dos

Francezes. Quanto ás náos que acharam em
Moçambique , eram parte de onze velas que

o anno de fete partiram deite Reyno , fete

pêra a carga da efpeciaria repartida em três

capitanias mores , de que eíles eram os Ca-

pitães : Jorge de Mello Pereira filho de

Vafco Martins de Mello Alcaide mór da

Cabeça de Vide , e com dle Henrique Nu-
nes de Leão 5

que tornou com carga da Lei-

toa,
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toa , e Fernão Soares fílho de Gil de Car-

valho era o outro , e debaixo de fua ban-

deira Pvuy da Cunha , e Gonçalo Carneiro

,

e o outro Capitão mor era Filippe de Caí-

tro filho de Álvaro de Caftro., e com elle

íèu irmão Jorge de Caftro. Partidos eftes Ca-

pitães 5 depois delles a vinte d'Abril partio

Vafco Gomes d'Abreu filho de Antão Go-
mes d'Abreu , o qual ElRey mandava por

Capitão a Sofala com finco velas pêra guar-

da de toda aquella cofia té Mclinde; e os

Capitães que haviam de andar naquelles na-

vios da Armada , eram : Lopo Cabreira

,

Pêro Lourenço , Ruy Gonçalves , e João
Chanoca. E levou mais em fija companhia

dous navios , Capitães Martim Coelho filho

de Gonçalo Coelho , e Diogo de Mello fi-

lho de João de Mello , os quaes hiam or-

denados pêra andarem de Armada com Af-

fonfo d'AlboGuerque na cofta da Arábia.

E provéo ElRey a Vafco Gomes defta ca-

pitania por falecimento de Pêro da Nhaya ,

.

por elle lhe dizer como era falecido , íem
fabcr que o Vifo-Rey D. Francifco tinha

provido delia a Nuno Vaz Pereira : cá fe-

giindo a qualidade da pefiba de Nuno Vaz
,

c ferviços que tinha feito , e quanto traba-

lhou em afientarem as coufas de Quiloa
,

e Çofala
,

que andavam em revolta acerca

do fucceder na fortaleza de Cofala , c titulo



86 ÁSIA bE João de Barko^

cl'ElRey de Qiiiloa
,

per ventura nem elle

Vafco Gomes , nem Nuno Vaz morreram

cada hum per íeu modo , como adiante íè

verá. Partido elle Vafco Gomes , fendo tan-

to avante como o rio Sanagá, por má na-

vegação 3
perdeo-fe de noite o navio de

João Chanoca, levando elle o farol; e quiz

Deos que a cerração era tamanha
,
que não

havia atinar a farol', porque também os ou-

tros fe perderam com elle. E a gente defta

caravela foi ter roubada dos Negros ao Ca-

bo-verdc na angra Bezeguiche , onde Vaf-

co Gomes eftava ^ e partido dalli , chegou

a Çofala a oito de Setembro , e entregue da

fortaleza , Nuno Vaz Pereira que eftava por

Capitão 5 metteo-fe cm o navio de Martim
Coelho té Moçambique , e nefte caminho

toparam com Jorge de Mello
,
que andava

entre aquellas Ilhas bem trabalhado com
máo tempo , e todos alli andaram

, ( como
dizem.

,
) ás redes té que a vinte de Setem-

bro entraram todos em Moçambique , Mar-
tim Coelho , e Diogo de Mello com Jorge

de Mello , fem ainda lá ferem Fernão Soa-

res , e Fiíippe de Caftro. E depois que to-

dos fe ajuntaram , vifto como não podiam

paíTar ainda
,

porque em a náo de Jorge

de Mello hia Duarte de Mello filho de Pê-

ro de Mello Forca , o qual ElRcy manda-

va por Capitão 5 e Feitor com Ruy Varella

feu
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feu moço da Camará por Efcrivao , e ou-

tros Officiaes pêra eítarem aJli em Moçam-
bique 5 e que fizeíTem huma fortaleza com
calas pêra recolhimento da gente ; ordena-

ram os Capitães de todas aquellas náos gaC-

tar o tempo ,
que alli haviam de invernar

,

em fazer eílaobra. Com a qual fizeram tam-

bém huma Igreja da vocação de S'. Gabriel

com huma cafa grande em modo deHofpi-
tal pêra agazalhar os doentes

^
que ordinaria-

mente havia no tempo que as náos alli in-

vernáram. E porque na índia faria grande

confusão não paííar nenhuma náo aquelle

anno , confultáram de mandar com recado

ao Vifo-Rey a Ruy Soares Commendador
de Rodes ,

que alli ficara da Armada de

Triílão da Cunha , efperando pelo navio de

Pêro Quarefma pêra le ir nelle , andar com
AíFonfo d'Alboquerque , como ElRey man-
dava , a qual viagem elle acceptou

, pêro

que foíFe de muito rifco
,
porque além de

fer ferviço d'ElRey , era elle da creação do
Prior do Crato D. Diogo d'Almeida irmão
do Vifo-Rey D. Franciíco , e folgou de fe

ir pêra elle. O qual fendo pouco mais de
vinte léguas de Moçambique , topou a náo
Sandia Maria das Virtudes Capitão João
Gomes d'Abreu

,
que como vimos , fe apar-

tou de Triílão da Cunha na coíla da Ilha

S. Lourenço j e o que então Ruy Soares

fou-
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foube dos que Jiiam em a náo , foi irem

ter ao porto de Matatdna , e como João
Gomes por caufa de fe ir ver com ElRey

,

de que teve recado^ entrara dentro per hum
rio em. o batel da náo. No qual tempo fo-

breveio tao grande temporal
,
que o rio fe

cerrou ; e vendo que aos quatro dias nao

tinha nova de João Gomes , e o tempo os

não leixava efperar , fe partiram a Deos mi-

fericordia fem Piloto
,
por elle fer ido com

João Gomes. Porém depois fe foube que

João Gomes morreo entre nojo , e enfer-

midade em cafa do Senhor de Matatána

;

porque o Piloto 5 e outros que foram com
elle , vendo-o morto ^ concertaram o batel

,

c com alTás perigo , e trabalho vieram ter

a Moçambique. Riiy Soares , como hia ro-

ta abatida , com o recado que levava , fez

feu caminho , entregando a capitania da náo

a Jorge Botelho de Pombal
, que levava no

feu navio, e aíli lhe deo Piloto ; mas ainda

a fortuna delia nao acabou aqui , mas em
hum a Angra , onde fe metteo junto de Pa-

te , fendo já em com^panhia delia outra ca-

ravelia , Gapitao Manuel Alvares moço da

Camará d'ElRey
,
que eílava em Melinde,

em que a gente da náo fe falvou. Partido

Ruv Soares
,
que chegou á índia como ve-

remos 5 tanto que o tempo deo lugar á fro-

ta que invernava em Moçambique ,
partio

^

e deo-
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e deo-lhe Deos melhor viagem té chegarem

á índia , (io que teve Valco Gomes d'A-

breii em hiima que quiz fazer depois
,

que

aíTentou as couías de Çofala. A qual via-

gem , fegundo elle denunciou em íahindo

de Cofala , era querer dar huma vifta ás

obras de Moçambique , e correr aquella

coíla 5 como lhe ElRcy mandava ; mas al-

guns quizeram dizer cue ícu propoíiro com
aquelles navios era ir defcubrir o cravo

,

e gengivre da Ilha de S. Lourenço
,
que lá

levou a Triílão da Cunha
, por andar efta

fama na boca dos Mouros , e opinião dos

noíTos , com delèjo de cada hum fer o pri-

meiro
;

pcro ante de chegar a Moçambi-
que fe perdco com todos quatro navios

íem fe íaber o como , fomente haver pre-

•fumpção que foçobráram com hum tempo,
que ás vezes curfa nclla paragem , alH na
terra , como no mar , o qual paíTa com ta-

tamanha fúria
,
(fegundo os Mouros di-

zem
, ) que leva huma corda fcm lhe fcar

arvore , nem coufa em pé , e tudo vai fo-

çobrar no mar ; e como fe houve que era

perdido , ficou por Capitão de Cofala P.uy
de Brito Patalim , Que fervia de Alcaide
mor, c qUc leixára em feu lugar. E fe os
clamores da juíljça

,
que cada hum pede do

mal que recebe , ante Deos sao ouvidos,
aíFi dos infiéis^ como dos CatholiccS;, reró
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que os feus juizes a nós são occultos
,
pa-

rece que fe ouviram os de Soleimam
,
que

Pêro da Nhaya , como atrás fica
,
per mor-

te de feu pai tinha feito Governador da ter-

ra por os ferviços que fez á fortaleza. O
qual fendo também favorecido dos outros

Capitães , dizem que fcm deméritos feus

Valco Gomes o tirou daquelle governo , e

provêo a hum feu irmão ; e não fomente

perdco eíla honra que tinha , mas ainda foi

deílerrado com alguns Mouros principacs

da terra de fua valia, com fama que eram
prejudiciaes á fortaleza

,
parte dos quaes

foram viver a Melinde , e outros per toda

efta cofta , e todos acabaram no eílado , em*

que vivem os defrerrados.

DE-
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Dos Feitos
,
que os Portugiiezes fize-

ram no defcubrimento , e conqiiifta

dos mares , e terras do Oriente : em
que fe contém as coufas, que AfFon-

fod'AIboquerque fez na conquifta do

Reyno Ormuz : e aíli outras que nef-

te tempo o Vilo-Rey fez na índia

,

té depois da morte de feu filho Dom
Lourenço.

CAPITULO I.

Como Affoiífo â""Alboquerque com a Armada-
que lhe ficou , partido de Socotord , to-

mou na cofia da Arábia finco Vil-

las do Reyno Ormuz.

COmo cíle Reyno de Portugal per hum
particular dom de Deos lhe hc con-

cedida eíla prerogativa
,

ganhar os

titulos de fua Coroa per conquiíla de infiéis
,

e eíle hc o feu verdadeiro património
,
prin-

cipalmente dos Arábios
,

que , como no
principio diíTemos , difcorrendo das partes

Orientaes da fua pátria Arábia, vieram ter

a eftas Occidentaes
j
parece

;,
que eomjo Deos

per-
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permittia que elles foíTem flagello , e caftl-

go dos peccados de Hefpanha , deítruindo

,

e aíToiando a terra aos naturaes delia , aíli

ordenou que
,

paíTados tantos feculos , a

gente Portuguez a mais Occidental de Hef-

panha 5 e do próprio folar delia , não fo-

mente dentro na fua eíleril Arábia per o
niefmo modo a poder de ferro foíTem exe-

cutar eíla natural prerogativa , deftruindo-

llie fuás Cidades
,
queimando fuás cafas

,

cativando-lhe mulheres , e filhos , e fazen-

do-fe fenhores de fuás fazendas , e pátria
,

mas ainda a gente Perfia mui célebre em
nome , nobre per antiguidade de Reyno

,

armas , e policia, pagaíTe eíla oíFenfa feita

a Hefpanha, por fe converterem afeita def-

tcs bárbaros Arábios , té os fobmettermos

debaixo do jugo , e potencias de noífas Ar-

mas com as viftorias que delles houvemos
em a conquifta do Reyno Ormuz , cujo eC-

tado fe contém neftas duas partes , Arábia

,

Perfia. A relação das quaes viftorias come-
çaremos neíle fegundo Livro , ante que faia-

m.os do anno de quinhentos e oito
, por

não confundir o tempo em que fe as cou-

fas fizeram , o qual quanto em nós for , tra^

balharemos por guardar no proceíTo delias.

E também porque os feitos deAífonfo d'Al-

boquerque , a quem fe deve tão grande ef-

tado 5 como he o de Ormuz j tenham no-

vo
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vo princípio
,

pois elle foi o primeiro que

trilhou efta terra de Arábia , a qual clle ti-

nha por conquiila no Regimento d'ElRe7

,

e principalmente andar com aquella Arma-
da

,
que levou entre cíles dous eílreitos do

mar Roxo , e Perlio
, que era a entrada

,

e fahida dos Mouros naquellas partes da
índia. O qual Affonib d'AIboquerque , de-

pois que fe fez o feito de Çocotorá , e Trií^

ráo da Cunha fe partio pêra a índia , dahi

a dez dias
,
que eram vinte de Agofto

,
par-

tio elle também pêra eíle lugar de fua con-

quiíla com as fete velas que leva\a : féis

náos Capitães Francifco de Távora , Ma-
nuel Telles 5 AfFonfo Lopes da Coíla ^ An-
tónio do Campo , João da Nova , c clio

Capitão mor , e mais huma fuíla que fe fez

em Çocotorá, Capitão Nuno Vaz de Caí^-

tello-branco , em que hiam té quatrocentos

e feifenta homens de peleja. E porque os

tempos o não leixáram andar naquelja gar-

ganta do eílreito do mar Roxo
,

paiTando-

fe á coita de Arábia , começou de a correr

té dobrar o Cabo Roçalgate
, que Jie no

princípio da coíía , onde com.eça o eílado

do Reyno Ormuz ; ao qual cabo Ptolomeu
chama Siragro promontório , e poe em qua-
torze gráos da parte do Norte , e per nós ef-

tá verificado em vinte e dous gráos e m.eio.

O primeiro lugar do Reyno de Ormuz,
a que
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a que AiFonfo d'Alboqiierque chegou , foi

hum chamado Calayate
,

que fera de den-

tro do cabo vinte léguas , o qual em fuás

ruinas , e edifícios moftrava já em outro

tempo fer alguma populofa Cidade ; e fe-

gundo fama dos naturaes , hum tremor de

terra a poz no eílado em que Affonib d'Al-

boquerque a achou
,
que era povoação no-

bre com muros , torres , caias
,
janellas ao

modo de Hefpanha. O íitio da qual por

fer á borda da praia com hum poufo , em
que as noífas náos fe abrigaram do tempo
que traziam , a fazia ainda mais formofa á

vifta dos noílbs. AfFonfo d'Alboquerque

,

depois que as teve ancoradas , mandou hum
recado a terra ao Regedor da Viila , no-

tiíicando-lhe quem era com algumas pala-

vras, per que lhe denunciava paz, e amiza-

de j ao que elle refpondeo
, que aquella Vii-

la era d'ElRey de Ormuz , e por ter iabi-

do delle quanto defejava amizade d'ElRey
de Portugal , a Villa , e elle eftava ao que

elle mandaífe pêra fupprimento de qualquer

neceííídade de m.antimentos que a fua Ar-

mada tiveífe ; e pêra fe poderem communi-
car ambos , em quanto nao aífentáram efta

paz
,
que lhe mandaífe dous arrefens , e el-

le mandaria outros dous ao batel onde hou-

veífe de fer eíla prática ; e com eíle recado

mandou hum barco carregado de refrefco

da
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da terra. Affonfo d'Alboqucrque
,
porque

naqiielle dia era já tarde , ao íeguinte man-
dou Manuel Telies , AíFonfo Lopes da CoC-

ta , e a João da Nova em feus bateis com
os arrefens

,
que eram Gafpar Machado íéu

page 5 e João Neílao Efcrivao da fua náo

;

e dados eíles , e recebidos os outros pelos

apontamentos, que lhe Affonfo d'Alboquer-

que deo , aíTentáram a paz , e amizade chã-

mente 3 e por expedida em final de obediên-

cia huma boa cópia de m.antimentos té el-

le fe ver com ElRey de Ormuz, E porque

no porto eftava huma náo de Adem , te-

mendo o guazil que os noíTos quizeííem

lançar mao delia , m.etteo nas pazes que não
recebeíTe damno : o Capitão da qual decor-
tezia mandou a Affonío d'Alboquerque hum
preiente de mantimentos , e algumas peças

de feda ; e íbm mais paíTar coufa alguma

,

fe partio daquelle porto. Ao feguinte dia

foi furgir ao de outra Villa chamada Cu-
riate

,
que feria dalli dez léguas , na qual

foram mui mal recebidos , confiados os Mou-
TOS em hum repairo

,
que fizeram, ao longo

do mar 5 em quanto ie os noífos detiveram
em Calayate. Affonfo d'AÍboqucrque quan-
do vio que 5 em reípoíla de hum recado que
lhe mandou a terra per Galpar Rodrigues
lingua 5 lhe tiraram muita frechada , man-
dou logo aos Capitães das náos que com

ar-
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artilheria varejafíem a Villa
,
parecendo-Jhe

que com eíla trovoada vieílem a mais cor-

tezia da que fizeram ao feu recado. E por-

que aos Mouros não os aíTombrou o eí^

trondo , e damno da artilheria pêra dcfce-

rem de leu propoíiro y aíTentou Affonib d'Al-

boquerque aquella noite em confeilio o mo-
do de combater a Villa j e quando veio

ante manha eram todolos Capitães em feus

bateis derredor da náo capitânia , onde re-

cebida huma abfolvição gerai do Capei lao

da náo , todos em hum corpo com grande

eílrondo de trombetas , e grita puzeram o
peito em terra. Porém não lhes foi aíH le-

,ve de tomar
,

porque ante de chegarem á
eílancia , em que tinham aíTeftada íua arti-

lheria , acharam hum mamillo de terra , que

fe torneava de agua com preamar á manei-

ra de ilheo , e de maré vazia hiam do lu-

gar a elle a pé enxuto , em o qual por fer

íoberbo fobre a praia , fizeram hum modo
de bahiarte , onde eílavam obra de fincó-

enta homens
,

gente efcolhida , em guarda

de certas peças de artilheria. AíFoníb d'Al-

boquerque ,
porque o dia d'ante tinha vií^

to eíle ilheo , e temendo que delle lhe po-

dia vir algum damno , mandara a elle Af-

fonfo Lopes da Coíla ^ e António do Cam-
po : tanto que o vio feito huma pinha de

gente , e como a artilheria delle varejava a

ri'



Década IL Liv. IL Cap. L 97

ribeira , tornou-os a mandar que o commet-

tcíTem : e elle com os outros Capitães tor-

nou ao longo da praia pêra no cabo delia

vir encavalgado a terra , e dar na ellancia

da artilheria que eílava íobre o porto
,
por-

que commettella de rofto era couía de gran-

de perigo. AfFoníb Lopes da Coíla , e An-
tónio do Campo

,
por dar boa conta do

que lhe era encommendado , aííi apertaram

com os Mouros que eftayam no ilhéo
, que

á cuíla da vida de hum dos noíTos , c de
alguns feridos , elles defpejáram o lugar

,

recolhendo-fe ás eftancias da Villa , ficando

alli quatro , ou íinco mortos. AíFonib d'Al-

boquerque a eíle tempo
,
pela parte que ef-

colheo pêra encavaigar a aílancia da arti-

lheria , andava travado com huma batalha

de Mouros
,

que o veio receber ao cami-
nho por lhe defenderem a entrada , onde
havia tanta frechada , lançada , e fúria de
peleja

,
que não podiam rom.per os Mou-

ros. Porém como qUc trazia o olho no ilhco

que lhe ficara atrás , e vio que era já dcf-

pejado 5 apertou muito mais com os Mou-
ros , temendo que eíles dous Capitães lhe
ficavam hum pouco longe, enao fe podiam
ajudar huns aos outros. No qual tempo João
da Nova com certos béíleiros , e alguns^ ho-
mens de armas de fua capitania á força de
braços arrincáram huns páos da tranquei-

Tom.IL P.L G ra.
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ra 5 e fez tal entrada
,

que com ajuda de

Jorge Barreto , e Manuel Telles ella foi ar-

rombada per aquella parte, onde logo acu-

dio hum grande pezo de gente. A vinda

da qual , ainda que deo muito trabalho áquel-

les Capitães , como parte delia era da que

impedia Affonfo d'Alboquerque , ficou elle

tao dcfabafado
,
que parece que a hum cer-

to termo lhe quiz Deos moftrar a viftoria

;

porque clle per ella parte , e os outros pela

que lhe coube em forte , começaram de met-

ter os imigos em fugida , defamparando el-

les as tranqueiras 5 e mettendo-fe pelas ruas

,
da Villa , lé que a bote de lança os lança-

ram delia , vafando per duas portas que

tinham da banda do fertao contra outra po-

voação ,
que eílava além de hum palmar

,

que efcolhêram por amparo , onde já tinham

poílo mulheres , filhos , e o melhor de fua

fazenda. Aos quaes AíFonfo d'Aiboquerque

não quiz mais perfeguir , e fe contentou

com os lançar de fuás cafas , e dar faço a

fuás fazendas , e per derradeiro mandar poer

fogo a todo o lugar , e a dez zambucos

,

e três , ou quatro náos ,
que eílavam no por-

to , no qual feito foram mortos três dos nof-

fos , e feridos vinte e tantos , e dos Mou-
ros fe contaram pelas ruas fetenta e tantos,

CafLigado eíle lugar , como AíFonfo d'Al-

boquerque não tinha nelle mais que fazer
5,
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partio-fe pêra outro chamado Mafcate
,
que

leria dalli oito léguas , o qual era muito

mais forte que os paílados , de cerca , tor-

res , e baluartes tudo repairado de novo,
aíli de munições de fua defensão , como gen-

te de foccorro que era vinda da terra firme.

Porque como eíla Villa era mais perto de

Ormuz 5 e ElRey com fama de noíTas Ar-

madas , e experiência de algumas náos
,
que

lhe tinham tomado na índia , eílava aíTom-

brado , tinha provido todolos lugares da-

quella cofta , e principalmente cíle por fer

mais vizinho , o qual per toda a frontaria

do mar eílava repairado de novo. AíFonfo

d'Alboquerque chegado a elle , e vendo-o

tão crefpo 5 bem lhe pareceo que o recebi-

mento havia de fer frechadas , e logo man-
dou feu recado ao Governador delle per

António do Campo em o feu batel ^ e com
elle Pêro Vaz Feitor da Armada por faber

o Arábigo ; e a refpoíla que trouxe foi vir

hum Mouro ^ que o Governador com elle

mandava pêra fallar a Aífonfo d^^.lbcquer-

que : a fubílancia do qual recado era que-
rer com elle paz , e amizade , e que pêra
defpeza de ília Armada daria tantos fardos

de arroz , e tâmaras , e aííi alguns c-arnei-

ros
, porque elle tinha recado d^ElRey de

Ormuz feu Senhor per que lhe mandava

,

que vindo áquelíe porto algum^a náo , ou.

G ii náos
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náos eVEIRey de Portugal , lhe fizeíTe todo

gazalhado , eproveíTe de mantimentos. Af-

fonfo d'Alboqiierque quando achou melhor

acolhimento do que elle eíperava
,

poílo

que entendeíTe que o Governador o fazia

com alguma cautela de malicia , ou prudên-

cia , mandou a terra receber os mantimen-

tos 5 e fazer aguada em huns poços
,

que

eílavam á borda da agua. E eílando os nof-

fos neíla obra de tomar agua , viram vir

hum homem groíTo , bem tratado , fem a tou-

ca que elles coílumam , como afrontado d'al-

guma coufa ; e tanto que chegou efpaço

que o podiam ouvir , começou de bradar
^

dizendo que fe acolheíTem; no qual tempo
eram tantos Mouros fobre a praia

,
que

quando o Feitor Pêro Vaz
^
que recebia os

mantimentos , e os outros da aguada íe re-

colheram aos bateis , foi já com aíTás de

preíla ; e primeiro que elles chegaíTem ás

náos 5 chegou a ellas a nova deíle alevan-

tamento com artilheria que os Mouros def-

carregaram nellas. Porque elles como viram,

que não puderam fazer damno a eftes
, que

fe recolheram aos bateis , foram-fe ao mu-
ro 5 onde tinham alguma artilheria cevada

,

e começaram de varejar com ella , e dar

gritas
,

que pareciam romper o Ceo , fem

Aífonfo d'Alboquerque poder faber a cau-

fa daquella mudança , nem menos aos que
" ^ eí-
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eftavam eiíi terra lha laberem contar ; fo-

mente que o homem que os viera avifar,

lhe parecia fer o Governador da terra pola

prática que no concerto da paz com elle

tiveram : e que o mais que lhe entenderam

era
5
que os Mouros

,
que novamente vieram

aquella noite a foccorro , nao queriam eílar

pela paz que elle aíTentára , e que íbbre

iíTo o injuriaram; que pedia a elle Capitão

mor que fe lembraffe delle. O qual nego-

cio era aííi como AíFonlb d'Alboquerque

depois íoube
,

porque aquella noite entra-

ram certos Capitães d'ElRey de Ormuz com
obra de dous mil Jiomens Arábios em foc-

corro da Villa ; e quando acharam as pa-

zes feitas 5 e que o Governador por lhas

Affonfo d'x\lboquerque dar em modo de tri-

buto 5 lhe concedera duzentos carneiros

,

quatrocentos fardos de arroz , e duzentos

de tâmaras
,

parte das quaes couías eram
já recolhidas ás náos , comxçáram de inju-

riar o Governador, chamando-lhe capado,
homem fraco

,
por tao levemente fe entre-

gar , tendo huma Villa tao forte , e aper-

cebida pêra fe poder defender , ao menos
tóElRey feu Senhor lhe acudir com aquel-

Ic foccorro que elJes traziam , e outras mui-
tas palavras injuriofas , fem valer ao Gua-
zil íaas razoes , dizendo que mais o fzera

por feryir a ElKey
,

que por outro refpei-

to;
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to
;
porque não podia fer coufa mais ba-

rata
,

que com hum pouco de mantimento

que dera , comprar a liberdade , e vida de

quantas almas eílavam naqiiella Villa , ten-

do ante os olhos o que fizéramos em as

outras. E quando vio que nenhuma razão

lhe valia ^ e as palavras com que o trata-

vam 5 em modo de trifteza , e proteftaçao

do damno que a Villa podia receber, lan-

çou a touca em terra , e fahindo-fe pela

porta fóra , moflrando ao povo que o inju-

riavam polo que tinha feito , veio ter com
os noíTos 5 dando-lhes aquelle aviib. Aiíbn-

fo d'Alboquerque
,
poíto que deftas coufas

,

quando Pêro Vaz íe recolheo , não era tão

particularmente informado , bailou o pouco
que diilo foube , e o muito que os Mouros
fizeram , moftrando em quão pouca conta

tinham a noíTa Armada
,
pêra fe determinar

jio que havia de fazer
,

que era ao outro

dia íahir em terra por aquelle fer já a maior

parte gaílado. E entretanto
,
porque recebia

grande damno de huma bombarda groffa
,

que os Mouros tinham poílo em hum lu-

gar foberbo fobre as náos , mandou Aífon-

fo Lopes da Cofta
,

que com a gente de

íaa náo viíTe fe podia dar huma chegada

onde eftava aquella bombarda , c lha en-

cravafíe, a qual fihida cuílou matarem hum
homem , e ferirem fete

;, ou oito a AíFonfo

Lo-
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Lopes 5 e fem acabar o que hia fazer, íè

tornou ás náos. Os Mouros como nefta fa-

hida de AíFonfo Lopes entenderam o da-

mno que a noíTa Armada recebia daquelh

bombarda , trouxeram logo alli outra , e

em guarda deilas muita gente, as quaes fa-

ziam tanto mal
,
que fe o dia fora maior

,

fora neccíTario ás náos mudarem o poufo

,

mas com a vinda da noite ceifaram ambas.

Porém quando veio ao outro dia , tiveram

elles tanto que íazer por acudirem á praia

,

onde Aííònfo d'AlbQquerque fahio com todo-

los Capitães
,
que não ficaram as bombardas

aquella manhã tão acompanhadas como ef-

tiveram á tarde. Porque como os noíTos

hiam já indignados do engano , e mal que
tinliam recebido , mettcram-le com os Mou-
ros com tanto impero

,
que por muitos qup

eram , em breve cfpaço Lhe fizeram dcfpe-

jar humas tranqueiras que squclla noite fi-

zeram 5 e entrando com elles de rondao
pela Villa té os enxotarem da outra parte

delia contra hum campo que cílava entre

os Mouros , e huma cncuberta , onde os

noíTos não quizeram chegar. Cá , além de
irem já mui canfadcs , temeo x^íTonfo d'Al-
boquerqiie alguma cilada de gente frefca ,

e mandou entreter a gente , contentando-íc
com lhe N. Senhor dar aquella vifloria em
tão breve efpaço^ peró que foi cora morte

de
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de oito peíToas dos noíTos , e vinte e tan-

tos feridos . e dos imigos jaziam per eíTas

ruas fetenta e tantos ; e entre elles foi acha-

do o próprio Governador
,
que AíFonfo d^Al-

boquerque muito fentio
,

por nao ter cul-

pa neíla mudança que os Mouros fizeram,

iegundo foube per alguns cativos que alli

foram tomados. O qual Guazil foi achado

no meio do campo
,
que diíTemos eftar en-

tre os muros da Cidade , e a encuberta , e

derredor deile ktt , ou oito Mouros ataíía-

Ihados dos noíTos ; e por o lugar onde foi

achado fe foube
,
que o contrameftre da náo

de A&orí^o cfAlboquerque , a que chama-

vam Jorge Fernandes , lhe deo a primeira

ferida , e D. António de Noronha lhe aca-

bou de tirar a vida
^
porque neíle lugar fe

acharam todos , e ainda em boa preza , fem
faberem fer efle o Governador. E porque

quando elle veio dar avifo a Pêro Vaz

,

mandou pedir a AíFonfo d' Alboquerque que

fe lembra íTe dellc
,
però que foube fer mor-

to por honra de fua peiToa , fabida qual

era fua cafa per meio de hum Caciz , ho-

mem de tanta idade que fe nao pode aco-

lher 5 mandou a Nuno Vaz de Caílello bran-

co que eíliveíTe em guarda delia , e nao

foíTc faqueada com as outras
;

porque ain-

da que o Governador por fer efcravo ca-

pado d'ElRey náo tivçíTe herdeiros ^ por

me-
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memoria da gratificação que dávamos áquel-

les de que recebiamos algum beneficio , hou-

ve por bem que íua cala fícaíTe inteira , e

dentro o Caciz velho pêra depois dar ra-

zão da tenção delle a Aítonfo d'Alboquer-

que. Leixada eiia Villa
,

paliou -fe a outra

chamada Soar , da qual le defpejou ante

de fua chegada a m.aior parte da gente ; o
que não quiz fazer o Alcaide da fortaleza,

e alguns Mouros principaes
,

por lhe não

deítruireni o lugar , vendo que fe não po-
diam defender , ante fe concertaram com
AíFonfo d'Alboquerque , fazendc-fe vaííal-

los d'ElRey D. Manuel com folemnidade,

mandando elle a Jorge Barreto de Caftro

com gente a poer huma bandeira fobre hu-

ma torre da fortaleza , a qual lhe foi en-

tregue pelo Alcaide , e depois tornou levar

a bandeira em fim.a de hum. cavallo , e gen-
te derredor clclle , com pregoes que denun-
ciavam aquella fortaleza ficar d'ElRe7 Dom
Manuel de Portugal , e o Alcaide a rece-

bia da mão de AiTonfo d'Alboquerque fea

Capitão m^ór daquclla Armada : com obri-

gação de a Villa haver de pagar de tribu-

to em cada hum anno outra tanta quantia

quanta pagava a ElPvcy de Ormuz pêra
mantimento do i\lcaide , e gente que eíli-

veíTe em guarda delia ; e dcíle adto mandou
Aílonfo d'Alboquerque tirar inílrumentos.

Paf-
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PaíTados dous dias , em que Affonío d'Al-

boquerque fe deteve neíla Villa
,

partio-fe

pêra outra chamada Orfaçao
,
que eílá adian-

te quinze léguas , na qual teve pouco que

fazer , cá chegando a ella fe defpejava. Po-

rém porque ao tempo que os noílbs bateis

poiavam a gente em terra , acharam raílo

dos Mouros que fe recolhiam contra hu-

ma ferra , mandou Affonfo d'Alboquerque

a feu fobrinho D. António com té cem ho-

mens no alcanço delles , onde os noíTos paf-

fáram aíTás de trabalho. Porque os Mou-
ros por defender fuás mulheres , e filhos

,

que levavam ante íi , fofriam mui bem o
ferro que lhe punham , e com o feu tam-

bém efcalavam a carne dos noíTos de ma-
neira

,
que liuns por defender ^ e os outros

ofFender , todos trabalharam tanto, té que

os Mouros fe puzeram em falvo , e parte

íicáram mortos , c vinte e duas almas foram

cativas 5 de que as mais delias eram mulhe-

res , e meninos , com que D. António fe

recolheo , trazendo a gente mui canfada da-

quelle alcanço , e alguns delles bem feridos.

E porque efte lugar era já mui vizinho de

Ormuz , por reverencia de fer tanto na fa-

ce de EiRey , não lhe quiz mandar poer

fogo , fomente foi faqueada per efpaço de

três dias que fe alli deteve , repairando-fe

de algumas coufas , como quern eíperava

ver-
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ver-fe ante o porto daquella illuftre Cida-

de Ormuz , tão nomeada per todo o Mun-
do 5 como o mais célebre empório , c eC-

cala delle, ao qual chegou dahi a três dias

já no fim de Setembro do anno de quinhen-

tos e fete ; do fundamento , e coufes da

qual efcrevemos nefte feguinte Capitulo.

CAPITULO IL

Do fuio da Cidade Ormuz fituada na
Ilha Gerum : e da fua fundaçao , e Reys
que teve depois de fer fundada , té o anno
de quinhentos e fete ,

que Affonfo d''Alho^

querque chegou a ella.

A Cidade de Ormuz eílá fituada em hu-

ma pequena Ilha chamada Gerum , que
jaz quafi na garganta de dentro do cftreito

do mar Perfio , tão perto da coíla da terra

de Perfia
,
que haverá de hum a á outra três

léguas 5 e dez da outra Arábia ^ e terá em
roda pouco mais de trcs léguas , toda mui
efteril , e a maior parte huma maneira de
fal 5 e enxofre , fem naturalmente ter hum
ramo , ou herva verde. A Cidade em íi he
mui maj^nífica em edifícios , í^roíTa cm tra-

to
5
por ler huma efcala , aonde concorrem

todalas mercadorias Orientaes , e Occiden-
taes a ella , e as que vem da Perfia , Ar-
ménia , e 1 artaria

,
que lhe jazem ao Nor-

te;
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te
i
de maneira que não tendo a Ilha em 11

coufa própria
,
per carreto tem todalas eíti-

madas do Mundo. Porque té agua , coufa

tão commum , tirando alguma de três po-

ços , e ciíternas 3 toda lhe vem da terra fir-

me da Períia
,
parte delia em vaíilhas , e outra

folta em barcas com toda hortaliça , verdu-

ra , fruta verde , e forôdea que defpende

,

que he em abaílança , aíH da Comarca a

que elles chamam MogoRão ^ como deílas

Ilhas que tem por vizinhas
,

Queixom.e

,

Larec , e outras j com que a Cidade he tão

viçofa , e abaílada
,
que dizem os morado-

res delia
,
que o Mundo he hum annel , e

Ormuz huma pedra preciofa engaílada nel-

le. O efcado do Reyno Ormuz , de que ef-

ta Cidade he fua cabeça , e por razão da

qual elle tomou o nome , eílá em eftas duas

coftas , Arábia ao longo do mar , em que

entram as Villas per que AíFonfo d'Albo-

querque paílbu , e na Perfia ; do número
,

e rendimento das quaes adiante faremos par-

ticular relação. O principio deíle Reyno Or-
muz

,
(fegundo contam as Chronicas dos

Reys delle
,

que nos foram interpretadas

de Periico
,
) foi per eíla maneira. Nos an-

nos de feiscentos e oitenta de Mahamed
pela conta dos Arábios , e do Nafcimento

de Jefus Chriílo noffii Redempçao de mil

duzentos fetenta e três , reinando na Períia

Aba-



Década IL Liv. II. Cap. II. 109

Abacahom 5 o que deo aquclla celebrada

batalha ao grão Tártaro Barahom
,
que foi

o primeiro Príncipe daquellas partes que fe

fez Mouro , era Senhor de todo aquelle

eílreito do mar Perlico hum Príncipe , a

que elles chamam per nome commum Rey
de Cáez

,
per eftas palavras , Malec Cáez

,

o qual tinha feu aíTento em huma Ilha deí^

fe nome Cáez
, que eíld dentro defte eílrei-

to íinco léguas de terra da Períia junto do
Cabo Nabão. O qual Rey fenhoreava da

Ilha Gerum té a de Bahárem , tendo por
vizinho hum Rey per nome Gordunxá , cu-

jo eílado era na terra da Periía defronte

deíla Ilha Gerum , cm huma Comarca per

nome Mogoítao
,

que quer dizer Palmar
em lingua Períica ruílica ^ e em Períico an-

tigo Ormuz , onde tinha hum.a Cidade dei-

te nome
,

que nos tempos paíTados foi tão

célebre
,
que Ptolomeu em a fua Geografia

a íituou na fexta taboa de Alia , chaman-
do-ihe Armuza , a qual ao prefente he det-

truida , em cujas ruinas eftá huma fortaleza

chamada Cuxííac , e outros dizem não fer

efta fenão a de Mináo , íituada fobre hum
rio cabedal que rega o Mogoftão. Vendo
eíle Gordunxá que a Ilha Gerum eílava na
face das fuás terras , e ante Malec Cáez
não era eílimada ^ e fegundo o que delia

entendia
,
pêro que efterll per natureza fof-

fe,
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fe
,
per artifício elíe efperava de a fazer mais

fruâuoía que todo o feu Mogofíáo : leve-

mente , como coufa de pouca valia , man-
dou commetter a ElRey de Cáez que lha

vendeíTe , dizendo
,

que elle tinha aqueila

Ilha Gerum tão longe de Cáez , como el-

le íabia , e tão vizinha das luas terras do
Mogoíláo

5
que forçadamente os feus natu-

raes
, que andavam a pefcar , como vinha

o tempo 5 náo tinham onde fe acolher fe-

iiâo a ella ; e porque m^uitas vezes tinham

algumas diíFerenças com os pefcadores feus

vaíTallos que habitavam nella
,
por tirar ef-

tas paixões entre eíla gente pobre ^ lhe pe-

dia que lha vendeíTe , pois delia não tinha

nenhum rendimento. ElRey de Cáez por

ter cm pouca conta efta Ilha , levemente

por comprazer a Gordunxá , concedeo na

venda delia
;
porém fabida efta deliberação

d^ElRey
,
per alguns feus , c principalmente

pola Rainha lhe foi impedida , reprefen-

tando que a Ilha Gerum era huma chave

que abria , e fechava aquelle eftreito , de

que ellc era Senhor : e que bem como hu-

ma chave de ferro per íi era mui pouca

coufa , em quanto fecha , e abre algum gran-

de thefouro não fe deve dar por preço

;

aífi aqueila Ilha não per li , mas pelo cili-

cio que tinha , em nenhuma maneira a de-

via dar por todo o Mogoítão. Vendo Gor-

dun-



Década II. Liv. 11. Cap. II. iii

diinxá que Malec Cáez fe tornava a arre-

pender da palavra que lhe tinha dada , co-

meçou de fe queixar gravemente delle , e

com os queixumes per huma parte , e pei-

tas per outra aos que contrariavam a El-

P.ey 5 veio o negocio a fe poer em parecer

de humCaciz chamado Xeque Doniar, ho-

mem que por authoridade de feu ofEcio

Malec Cáez fe governava per elle : o qual

com ajuda dos peitados no prefente^ e elle

com efperança do futuro requerimento que
efperava ter com Gordunxá , vieram a pôr

o cafo a ElRey em termos de honra , e

verdade pola palavra que tinha dada , e
mais que podia fechar, nem abrir Gordun-
xá

3
pois era hum homem que fe não far-

tava de tâmaras do MogoMo. A Rainha

,

ou que o efpirito lhe revelava o que havia

de íer , ou porque tratava eíie negocio fem
intereíTe , contrariava tanto o cafo

,
que veio

dizer a ElRey, que elle em nenhuma ma-
neira confentiíÍTe á fua porta ninho de águia

,

que lhe comeife a fua criação : ao que El-

Rey já movido pelos outros , meio indigna-

do por aRamha fazer tanta conta de Gor-
dunxá, que o queria fazer peílba ante dk,
refpondeo

,
que Gordunxá não era águia,

mas elle , e que fomente com o bater de
fuás azas de temor o faria metter no ven-
U'e de fua madre; que efte negocio tratava

já
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já de fua honra , e que nao havia de moí^

trar ao Mundo que lhe lembrava hum tal

homem. Finalmcnre Gordunxá per meio de

Xeque Doniar, e dos outros peitados hou-

ve a Ilha ; e em premio do que niíTo tra-

balhou 5 diíTe-lhe Xeque Doniar, que nao

queria mais delle
,
que huma eímola de ju-

ro pêra huma cafa de oração, que fazia em
louvor de feu Profeta Mahamed , e iílo de-

pois que elle fe viíTe morador em huma Ci-

dade feita naquella Ilha Gerum. Gordunxá,
porque eíle Xeque neíle feu peditório lhe

prognoílicava o que elle mefmo efperava

fazer, com juramento folemne lhe fez diiTo

efcritura , a qual efmola os Reys de Or-

muz
,
que fuccedêram a eíle Gordunxá , ho-

je em dia pagam a huma mefquita
,
que fez

eíle Caciz em huma Comarca chamada Hon-
gez de Xeque Doniar, junto da Cidade La-

ra
,
que fera de Ormuz obra de quarenta

léguas. Gordunxá havida eíla Ilha , aíH co-

mo o cuidou , aíli o poz em obra , man-
dando dahi a pouco tempo fazer navios de

remo, e huma força na Ilha Gerum, onde

obrigava todalas velas que navegavam aquel-

le mar
,
que lhe pagaíTem hum. tanto : fobrc

o qual cafo travada guerra entre elle , e

Maiec Cácz , durou per tantos annos
, que

veio a deílruir a própria Ilha de Cáez , on-

de Malec vivia. E não fabendo elle que
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lugar elegeílc pêra fua habitação , e íè tor-

nar a reftitiiir , diííe-lhe a Rainha fua nuH
Iher

,
que não lhe fabia lugar mais íeguro

que o ventre de íua inadre
,
porque eíle da-

va elle por acolheita a Gordunxá
,
quando

cila lhe reprefentava as coufas , em que íe

elle ao preiente via. Finalmente Gordunxá
le fez Senhor do eftado de Malec ; e por-

que ElRey da Períia , a quem elle pagava
certo tributo , acudio a iíTo , m.andando gen-

te fobre o Mogoftáo contra Gordunxá , e

elle fe não atreveo eíperar alli a potencia

de tamanho Príncipe
;

paífou-fe com toda

fua cafa , e fazenda á Ilha Gerum , leixanda-

a fua Cidade Ormuz deferta de todolos po-
voadores , e em memoria delia , e do feu

nome fundou outra em Gerum
,

que he a

de que ora eíle Reyno de Portugal he Se-

nhor , e daqui fe contratou com ElRey da
Perfia de lhe pagar cada anno hum tanto

,

e de cinco emx cinco mandar feu Embaixa-
dor a lhe dar obediência de vaííallo em feu

nome. Com o qual concerto Gordunxá fi-

cou Rey pacífico , não fomente do Mogoí-
tão que tinha, mas de todo o efedo que
ganhou de Malec Cáez , e dahi em diante

fe fez Senhor da entrada , e fahida de toda
a navegação daquelle eftreito de Perfia

, o
qual naquelle novo eílado reinou trinta ân-

uos , e per fua morte leixou eftes filhos,

Tom.IL P.L . H To«
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Torunxá , Maliamedxá, que depois reina-

ram 3 o primeiro trinta e quatro annos , e

por nao leixar filhos , reinou o irmão vinte

e nove , do qual fuccedeo Cobadim feii fi-

lho , que reinou trinta annos , e per faleci-

mento delle ficaram dous filhos , Ceifadim
,

que reinou vinte annos , e Torunxá feu ir-

mão trinta per falecimento feu. O qual To-
runxá leixou eíles filhos , Magdçud , Xaba-
dim , Sargol , e Xavez , e todos reinaram

huns em defeito de filhos dos outros , o
primeiro dez annos , o fegundo onze , o ter-

ceiro anno e meio. E porque deíles irmãos

ficou Ceifadim moço de té doze annos , o
qual reinava a eíle tempo que AíFonfo d'Ai-

boqiierque chegou a efta Cidade Ormuz

,

convém pêra melhor entendimento da hif-

toria determo-nos aqui hum pouco. Em vi-

da de Xabadim
, que era o fegundo filho

de Torunxá , eftava por Governador de Ca-
Ia7ate feu irmão Sargol , o qual começara

fervir eíle cargo do tempo d'ElRey Ma-
gdçud feu primeiro irmão ; e como os Mou-
ros por f-ia infidelidade fempre irmãos são

fufpeitofos a irmãos , e pais a filhos
,
princi-

palmente eftes de Ormuz , onde havia exem-

plos de huns matarem aos outros , e a lhe

fer piedofos^os cegaram per artificio de fo-

go , dos quacs cegos deíla linhagem Real

A,{íonfo d'Alboquerque , como veremos em
feu
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feu tempo , achou mais de vinte e tantas peP-

íbas 5 começou o Sargol temer-fe do íeu

íegLindo irmão chamado Xabadim , depois

que reinou. Finalmente chegou o negocio

a tanto
,

que Sargol fugio pêra dentro do
fertiío da terra da Arábia , onde ellc eílcve

por Governador , e foi bufcar^âmiparo em
ElRej Soleimam Bernabhon ",' que reinava

naquella parte . que os Mouros propriamen-

te chamam Aman
;
porque em vida d'El-

Key Torunxá pai dellc Sargol , houvera já
prática pêra elie calar com humd. filha dei-

te Soleimam. E aconteceo
,
que eílando elíe

acolhido neíla parte , Jiuns efcravos Abexijs

da Camará d^ElRey Xabadim íeu irmão o
mataram na Ilha de Qiieixome , onde clle

Pvcy tinha hum a cafa de prazer
,
per fale-

cimento do qual os Governadores do Rey-
no levantaram por Kcj a Xavez menor ir-

mão delle Sargol
, pertencendo per direito

a clle. Huns dizem que ifto procedeo de
hum capado per nome Cóge Atar , homem
fagaz , de que adiante fallaremos , e outros

,

que foi porque os Perficos tem cdio aos

Arábios. Porque como efte Sargol quaíi to-

da faa creação fora na x\rab:a , e tinha feus

coftumes , não o haviam já por natural , e

quizeram antes eleger feu menor irmão Xa-
vez ; mas pelo que adiante fuccedeo , como
veremos

;,
parece proceder tudo de Cóge

H ii Atar.



ii6 ÁSIA DE João de Barros

Atar. Sargol íabendo que leu irmão era le-

vantado por Rcy , e que pêra cobrar o

Reyno ElRey Soieimam , em cuja cafa cIIq

eílava , lhe não dava ajuda, ante fentio que

o podia impedir por algum recado do no-

vo Rey 5 diílimulou com elle , té que íecre-

tamente fugio , e fe foi aElRey de Lafah

,

que he huma Cidade trinta léguas mettida

no fertão de Arábia , defronte da Ilha Ba-

hareni
y
que eílá dentro no eílreito do mar

Períico , o qual Rey per nome Atjoat era

daquella antiga linhagem do Bengebras , hu-

ma das notáveis cabildas dos Mouros Ará-

bios ; em a qual Cidade La fah , Sargol efte-

ve algum tempo , não tanto como homem
que Ília pedir ajuda , como moílrando que
bufcava amparo de fua peíToa. No qual

tempo fecretamente teve algumas intelligen-

cias em Ormuz ; e depois que achou offer-

tas de peíToas , e aíli em Raez Nordim , e

Raez Camal ieu cunhado , homens podero-

fos Perficos , e parentes dclle Sargol, que

viviam na Villa Xilau fronteira a IlHa Ba-

ilarem 5 e féis léguas do Cabo Verdeftão,

deo conta a ElRey Atjoat defte favor que

tinha pêra cobrar o Reyno de Ormuz, que

era feu. O qual
,
peró que moílrou que li-

beralmente o queria também ajudar, quan-

do veio a conclusão do cafo , não quiz met-

ter feu poder fenao per contrato
^
que Sar-

gol
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gol fez com elle
,

promettendo que fe per

via de liia ajuda elle foííe Rey de Ormuz ,

de lhe dar livremente a Ilha Baharem , e

a Villa Catifa a ella fronteira , fituada na

cofta da Arábia
,

que eram do eílado do
Reyno de Ormuz

,
por ferem peças mui vi-

zinhas a Lafah , e de grande rendimento

,

principalmente Baharem por razão da pef-

caria do aljofre que tem
,

que he o mais

oriental daquellas partes. Eftando as coufas

neík eílado , veio ElRey Xavez de Ormuz
faber parte deílas ajudas , que feu irmão ti-

nha pêra vir cobrar o Reyno , e iílo per

via de hum Mouro principal de Ormuz
chamado Raez Nordim. , com quem íe car-

teava o outro Raez Nordim de Xilau fobre

eíle negocio
,

pedindo-lhe o feu favor , c

dos outros amigos
,

por parte de Sargol

,

poreílcs Nordijs ferem parentes. ElRey Xa-
vez , tanto que teve citas cartas , fez com
B.aez Nordim que trabalhaíTe com o outro

,

e aíli com Raez Camial por o haver em feu

ferviço com grandes promeífas : cá eíles te-

mia elle mais que ElRey de Lafah
,

por

terem muita embarcação , e gente fréchcira

da Perfia , o que elle não tinha por viver no.

íertão , e a lua gente ler coílumada mais

ao campo
,

que á guerra do mar. Final-

mente eíle Nordim de Ormuz fecretamente

fez que o outro y e Raez Gamai vieífem a

Or-
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Ormuz a fc ver com EIRey , aíTentando

com elles
,
que quando vleílem com feu ir-

mão ao tempo de romper a batalha
,
que eí^

peravam de fer naval , elles fe paíTariam de

Sargol pêra elle. Mas elles leixavam orde-

nado o contrario com Raez Nordim ; c era

que elles , e os de fua valia , todos feriam

em ajuda de Sargol por elle Xavez fer mal-

quiílo
5

principalmente por caufa de Cóge
Atar feu Governador. Concertada efta ida

,

ordenou Sargol que os dous cunhados Raez
Nordim, eRaez Carnal foíTcm por mar, e

elh com ElRev de Lafah iriam per terra , e

viriam todos a fe ajuntar em Julfar huma
Villa na cofía da Arábia

,
que he do Rey-

no Ormuz das mais perto povoações delle

de dentro do eííreito. \^ndo todos a efte

lugar , cada hum per fua via , aíli Sargol

com fuás ajudas , como EIRey Xavez com
fua Armada mui groíFa efperar aqui o ir-

mão
,
quando veio ao comme tter da pele-

ja ^ vio-fe elle tao defamparado
,
que nao

achou quem o feguiíle , fenao Cóge Atar

feu Governador , e com tudo foi prezo. E
poílo que Scirgoi logo quizera entregar-fe

de fua peííoa , EÍRey de Lafah lho nao

quiz dar íenão com juramento
,
que elle Sar-

gol o nao matafie , o que dlc ccncedeo
;

mas depois que Sargol fe vio em Ormuz
Rey pacífico ;, o cegou ;, e poz na cafa on-

de
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de eftavam os outros cegos. E perniittio

Deos que no cabo do reinado delle Sargoi

,

que durou nelle trinta annos
,
por não lei-

xar filho , levantaram por Rey a Ceifadim

filho defte leu irmão Xavez , o qual era mo-
ço de doze annos ao tempo que AíFonfo

d'Alboquerque alli chegou , e governado
per Cóge Atar poios ierviços que tinha fei-

to a feu pai , e fer homem mui aftuto
, pê-

ro que capado 5 e efcravo fora d'ElReyTu-
runxá feu avô. Porque neftas partes he mui
gerai coufa os Reys fervirem-ie deíles ca-

pados 5 e aíli d'outros efcravos feus de va-

rias nações ; e quando os acham homens
fieis , e de boas habilidades , fempre lhes en-

tregam as principaes coufas do governo de
feu eítado. E a caufa porque o fazem , he
de tyrannos : cá per huma parte fe temem

,

e náo querem fazer Governadores a homens
poderoíbs naturaes da terra

,
porque não

tenham favor do povo com quem poííam
reinar algum modo de traição ; e per outra

querem tyrannizar o povo per mão deíles

feus efcravos , aos quaes elles muito a miú-
do dão huma crefta de lhe tomar quanto
tem , e logo o tornam a pôr no officio pê-

ra lhe fazer outro tanto , e aos capados ain-

da eftimam mais por não terem filhos pêra

quem hajam, de roubar. Afii que por cila

caufa são os efcravos acerca dos Mouros
mui
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mui eílimados , dos qiiaes os Pvcys Gentios

não ufam
,
pofto que da communicação del-

les em algum modo já tenham eíles Gover-

nadores j mzs não que os efcravos tenham

ante elles tanta dignidade. Os quaes efcra-

vos 5 como per o decurfo defta Hiíloria fe

verá , e em a noíTa Geografia muitas vezes

,

m.atáram os Senhores , e fe apoderaram do
eftado do Senhor, porque o animo humano
fofre mal fujeiçao ; e por caufa defta liber-

dade nao ha parte no Mundo , onde fe não

ache mão armada pola defender. Tornando
a Cóge Atar

,
que era hum deftes já feito

tyranno daquelle Rcyno Ormuz
,
por o Rey

fer moço , e quafi huma eftatua fem ter elei-

ção de querer , tanto que foube das coufas
,

que AíFonfo d'Alboquerque vinha fazendo

pela coíla da Arábia , não fomente proveo

nas que pode , mas ainda teve modo no dei-

pacho das náos eílrangeiras
,
que eram vin-

das áquclle porto de Ormuz com mercado-

rias 5 de as deter , efperando cada dia a che-

gada das noíTas. E como além de fer homem
íagaz , tinha acerca do povo cobrado cre-

dito de cavallciro nas guerras , e diíTensÓes

paliadas que houve em Ormuz , toda a de-

fensão da Cidade dependia dclle , o modo
de prover a qual , aíli no repairo , e provi-

sões delia , como gente frécheira que man-
dou vir de ambas as terras firmes da Per-

fia^
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íla 5 e Arábia, e regimento que deo ásnáos

da ordenança que entre íi haviam de ter,

tudo ifto lhe deo ainda mais credito. Eain-

'da por artificio de fe mais acreditar aílbm-

brava a ElRey , e a todos comnofco , ante

que AíFonfo d'Alboquerque chegaíTe
, por

mais abfolutamente mandar, donde alguns

principaes começaram tomar fufpeita delle :

cá eíle encher a Cidade de tanto Arábio,

e Períio frecheiro com os outros apercebi-

mentos de defensão
,

podia dar azo a que

elle Còge iVtar fe levantaíle com o Reyno
de todo. Finalmente a Cidade , ao tempo
que AíFonfo d^Alboquerque chegou a ella,

com eíles apercebimentos deCógeAtar, ef-

tava mui provida de todaías coufas , e teria

dentro emíi trinta mil homens, em que ha-

veria mais de quatro mil frecheiros Períios

,

gente mui defira neiie ufo ; e haveria mais

de quatrocentas velas , em que entravam
feffenra náos , e entre eflas havia huma d'El-

Rey de Cambaya
,
que feria de oitocentos

toneis , e outra do Príncipe quafi do mef-
mo porte. Nas quaes eílariam mil homicns

de peleja , e mil e quinhentos em todalas

outras , aíli por parte dos fenhorios , como
deíle Cóge Atar as mandar prover pcra de-

fensão do porto ; e as outras velas eram
navios pequenos

, que navegavam .aquelle

eílreitq, e as mais delias eram huns , a que

el^
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'elles chamam Terradas , cujo ferviço era

da terra firme trazer á Cidade o neceílario
5

^ eílariam em cílaleiro té oitenta peças.

CAPITULO iir.

Como Jjfoiifo ã'Alhoquerque chegou â Ci-

dade Ormuz : e da peleja que houve

com as náos ,
que ejiavam

no porto,

AFfonfo d'Alboquerque , ao tempo que

chegou ante o porto deíla Cidade Or-
muz

5
que foi no fim de Setembro , entrou

com todalas náos cheias de bandeiras , e ef-

tendartes ; e por moftrar neíta primeira viíla

que era coftumado a ver mais populofas Ci-

dades 5 e maior número de náos , e que to-

dalas daquelle porto cíUmava em pouco

,

foi furgir em meio de finco
, que eram as

mais poderofas ,
principahnente a d'ElRej

de Cambaya chamada Merij , e tao vizinho

delia
,

que ficaram as bóias d'ambas entre-

cam.badas. E tanto que foi furto , em lugar

de faivar a elles , e a Cidade , affombrou a

todos , enchendo aquclle porto de fumaça

,

€ trovões da artiiheria
,
que durou per eíÍ3a-

^o de meia hora
,
porque té as camarás da.

miúda ferviam naquelle modo de terror

,

o qual foi tamanho em todos
,
que come-

çaram logo os barcos , e bateis tecer de

náos
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náos em náos , e do mar pêra terra , e del-

ia a elle ,- com tão apreffado curfo cie reca-

dos huns aos outros , como fervia o eípiri-

to de cada hum com temor do que lhe po-

dia aquecer na entrada daquelle temerofo

hoípede , de cuja obra já tinham noticia

pola experiência que tomaram alguns
,
que

efperáram na entrada das Villas daquella

cofta
,

parte dos quaes eram já alli em Or-
muz aííinalados do noílb ferro. E todo efte

fervor de bateis , fegundo o que Aífonfo

d'AJboquerque entendeo , eram recados do
miOdo como fe haviam de haver no pele-

jar
5
parecendo-lhe

,
que elle havia logo de

querer commetter f^hir em terra. Porém por

Ihemoílrar que a Cidade não eílava tão def-

aperccbida que levemente o podia fazer,

fahiram á praia obra de oito mil Iicmens

,

entre gente armada , e outra folta
,
por da-

rem entender que não fahiram a ie mot
trar ^ m.as a ver aquella novidade da feição

das náos , e gente eíirangeira que nelhis vi-

nha , e não fomente na terra deram eíla mof-
tra , mas ainda no mar , apparecendo maiita

gente per todalas náos , a flor da qual era

nas de Cambaya. AíFonfo .d'Alboquerque
,

paíTada mais de huma hora depois de fua

chegada, íem alguém vir a clk\ enfadado
de elperar , mandou o feu efquife com hum
recado á náo grande de Cambaya

,
porque

em
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•em íeu apparato moílrava fer a capitânia

de todalas outras. O qual recado obrou

tanto
,
por as palavras delle ferem de con-

clusão 5
que veio logo em fua companhia

outro efquife da náo dos Mouros com o
Capitão delia , acompanhado de íeis peíToas

,

todos mui bem tratados. AíFonfo d'Aibo-

querque , como celebrava eftas coufas com
muita folemnidade , efperou o Mouro aíTen-

tado no meio da tolda da náo em liuma

cadeira de efpaldas guarnecida de feda
,
pof-

ta fobre ricas alcatifas , e cUq armado de

humas couraças de brocado com bocetes

,

e fralda , e hum capacete na cabeça guar-

necido d'ouro 5 e á parte efquerda hum pa-

jem com hum eftoque rico , e a direita ou-

tro que lhe tinha a adarga , e todolos Fi-

dalgos 5 e principaes peíToas armados em
ordem que faziam rua a quem lhe quizeíle

vir fallar. E per o convés da náo toda a

outra gente folta também armada com lan-

ças , béftas , efpingardas , alabardas , fegun-

do cada hum efperava de fe ajudar com
outras armas defeníivas. O Zvlouro , além de

fer homem apeílbado , e vifiofo , também
vinha como quem le queria moílrar gentil

homem ,
poíla na cabeça huma fota de fe-

da , c ouro, e veftida huma cabaia de fe-

íim cramefim apedrado de ouro , com la-

vores de outra^ cor . panno em vifta rico , c
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graciofo 5 e na cinta hum terçado lavrado

de ouro , e pedraria , e luima adaga da meí^

ma forte , e na mão hum arco com quatro

frechas , e lium pajem que lhe trazia o ef-

cudo. O qual em entrando em a náo
,
pof-

to que foi per cima das carretas ^ e repairos

da artilheria , ( por aíli o ordenar AíFonfo

d'Aiboquerque
, ) e em toda ella havia bem

que ver , como homem prudente , e animo-
íò 5 não fez conta de coufa alguma das per-

que paíFava ; e chegando ante Aífonfo d'Al-

boquerque , fcz-lhe lua cortezia , inclinando

a cabeça té meio corpo , fegundo feu ufo

,

com todolos outros que o acompanhavam

,

que também vinham em feu modo louçaos.

AíFonfo d'Alboquerque levantando-fe , com
gazalhado o recebeo , e fez aíTentar á fua

ilharga em humas almofadas de feda , ao
qual ^ depois que repoufou

, per meio da Lín-
gua que \\\Q levou o recado , diífe

, que fua

vinda foíTe mui boa , e que úlo; tomara a

ElRey de Ormuz feu Senhor tão de fubito

,

que não tivera tempo pcra fe aperceber pê-

ra tão honrado hofpede ; fomente á hora de
fua chegada elle tivera hum recado de Có-
ge Atar Governador d'ElRey , em que lhe

mandava quefoubeíTe que náos eram aquel-

las que ancoravam
, porque fegundo a in-

formação que tinha
, podia fer hum Capi-

tão d'EIRe7 de Portugal
;,
que per os luga-

res
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res da coíla da Arábia vinha fazendo al-

gum dainno. Que íendo eíte , e vindo co-

mo amigo , recebelio-hiam com toda a Jion-

ra 3 e gazaihado , como mereciam os Capi-

tães de tamanho Príncipe ; e íe vinha com
o propoíito que eile moílrou per os lugares

d'£lRey de Ormuz feu Senhor
,

que lhe

fariam o recebimento conforme a fua che-

gada ; e que eílando pêra vir a fua Senho-

ria com eíle recado , foi neceíTario efperar

que acabaífe aquelle temporal da fua arti-

ílieria , em meio do qual lhe deram hum
feu recado tão aprelTado

,
que por não in-

correr em culpa de vagarofo , ante elie vinha

faber o que mandava , e também dizer eíle

recado de Cóge Atar. AíFonfo d^Alboquer-

que dando-lhe as graças da fua vinda
,
pcró

que entendeo o artifício de fuás palavras por

parte de Cóge Atar , refpondeo-lhe á ten-

ção , e não a ellas , dizendo
,
que elle era

Capitão d'ElRey D. Manuel de Portugal

enviado per elle pêra andar de Armada na-

queila cofta da Arábia , e dar paz áquelles

que a quizeíFem acceitar com fe fazerem feus

tributários ; e aos que efta condição não
aprouveíTe , os deftruir totalmente : e que

elle Capitão mor deíla lei
,
que lhe ElRey

feu Senhor dera , ufára per todalas partes

per onde viera , aíTi em companhia do feu

Capitão mór^ com que elle viera doPveyno
de
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de Portugal, o qual com huma groíía Ar-
mada era paíTado á índia a íc ajuntar com
o Vifo-Rcy delia , como depois que dlc

per H íó começou entrar na coita de Ará-

bia 5 onde achou gente mui foberba cheia

de enganos , e mais defejofa de guerra
,
que

de paz
5

que lhe elle ofFerecia ; e como a

genre Portuguez a guerra com Mouros
,
por

fe crearem nella , os deleitava mais que o
repouíb , não negaram a luta a quem os

provocou. Finalmente elle fereíumio nifto,

que podia dizer a ElRey , e ao íeu Gover-
nador Cóge Atar que o enviara

,
que elle

era vindo per mandado d^ElRey- íèu Senhor
a notificar a ElRcy de Ormuz

,
que fe que-

ria pacificamente navegar os mares da ín-

dia
,
que lhe havia de pagar hum certo tri-

buto em í^nal de vaíTallagem
,
por quanto

elle tinha guerra com os Mouros em as

partes Occidentaes de feu eftado : que efla

herança lierddra de feus avós , e que por ha-

ver fua benção , não fomente lhe fazia guer-

ra nas partes de Africa , mas ainda na ín-

dia
,
que tinha mandado defcubrir. Porque

como os Arábios per impeío de cubica

,

leixando fuás terras , fe foram eílendendo per
armas té chegar a Hefpanha , lançando os
naturaes de fuás próprias cafas , affi os Reys
de Portugal

,
que são Senhores de boa par-

te delia, per lei de reílituiçao os lançaram

dei-
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delia 5 e das pai-tes de Africa que tinham

por frontaria ; e ao prefente ElRey D. Ma-
nuel que reinava , mandava a eile feu Ca-

pitão que lhe fízeíTe crua guerra em eíla

própria Arábia. Porém porque efta lei podia

ter alguma excepção acerca d'ElRey de Or-

muz
5
por feu eftado não fer todo na x\ra-

bia 3 elle feguramente podia navegar os ma-

res da índia , e em ElRey feu Senhor acha-

ria amizade pêra fuás ncceíTidades
,
pagan-

do-lhe algum tributo , e que eíla era a con-

dição da paz 5 e a da guerra não lhe limi-

tava. Expedido o Mouro de AíFonfo d'AI-

boquerque com efta tão comprida refpoíla

,

de que elle não foi mui contente
, já quan-

do fahio , aííi por ella , como pelo que no-

tou em toda a náo
,

que ardia em armas
,

hia tão torvado , e cheio de temor
,
que fo-

brelevou a prudência , e fegurança que mof-

trou na fua entrada ; e como homem que

queria comprazer pêra o que djante fucce-

deíTe , não tardou muito com numa Carta

de crença d'ElRe7 aíTellada do feu Sello

,

e.com elle outro Mouro, que depois ficou

corrente neíles recados , chamado Cóge Bei-

rame Arménio ,
que pelo ièrviço que aqui

,

e depois fez , veio a eíle Reyno , e recebeo

mercê d'ElRe7 : A fubitancia da vinda dos

quaes foi darem huma honeíla defculpa

por parte de Cóge Atar lúo vir logo a fe

ver
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ver com elle Capitão mor pêra praticarem

naquella paz que apontava
,
porém que ao

dia feguinte elle o faria. Mas eíla promeíla

era fegundo a verdade que elle uiava em
todalas outras coufas de feu governo , man-
dando ao outro dia o Mouro Coge Beira-

me defculpar-íe a AfFonfo d'AlboqaerqQe

por nao vir aquelle dia ; e tantos recados

iè paíílíram de himi ao outro té que fe

palToii todo o dia , o qual artificio enten-

dendo elle Affonib d'Alboquerque , diíTe ao

Mouro que não vieíTe mais a elle , fenao

com acceiração de humadas duas coufas que
lhe tinha dito, a paz com as condições del-

ia , ou guerra aberta fcm limitação de algu-

ma condição. O Mouro
,
porque eíles feus

caminhos eram dilatar tempo pêra entretan-

to metterem gente que efpcravam da terra

firme
,
parte da qual mettêram aquelía noi-

te
,
quando veio ao feguinte dia , a refpoíla

que trouxe foi dizer ElRey , e Cóge Atar
feu Governador

,
que aquella Cidade não

coílumava pagar tributos , fenão receber ren-

dimentos per entrada , e fahida de merca-
dorias

;
que por honra d'ElPve7 de Portu-

gal fe elle Capitão queria contratar em al-

gumas 5 lhe feria feito honra , e acceitariam

fua amizade, E peró que a refpoíla de Af-
fonfo d'Alboqucrque foi pêra temer, pela

conclusão que logo tomou de commetter
Tonu II P. L I a Ci-
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a Cidade , eítimou Cóge Atar tão pouco

fiias palavras
,
que quando veio a noite ^ aííi

na Cidade , como em as náos , tudo eram
gritas 5 tambores , e outros inílrumentos de

guerra a feu ufo , e com ifto algumas pala-

vras de pouca eftima em que tinham os

noíTos. E ainda pêra maior confusão defta

obra de noite
,
quando amanheceo , appare-

cêram todalas náos , e navios atulhados de

gente com íuas arrombadas feitas d'algo-

dão y e ao longo do m.ar , onde lhe pareceo

que podiam commetter a terra , tinham af-

feílada alguma artilheria , e pela praia tan-

ta gente armada que a cubria , e na Cida-

de não havia eirado
,
janella , ou coufa de

viíla contra as noíFas náos
,
que não eíliveJ^

fe cheia , como quem efperava dalli ver al-

gumas feílas de prazer. Em que , fegundo a

opinião deli es , os noílbs haviam de fer to-

mados ás mãos
,
porque aíTi o mandava Có-

ge x\íar , dizendo
,
que os queria vivos pê-

ra os trazer repartidos pelas fuás náos por

a fíima que tinham de ferem grandes homens
do mar. AfFonfo d'Alboquerque

,
porque já

no dia paíTado tinha entendido que efte ca-

fo fe havia de acabar per juizo de armas
^

logo então houve confelho com os Capi-

tães ; e aíTentado o tempo , e modo , repar-

íio o trabalho per dles , dando precepto

que ninguém aflPerraíTe fenão ao tempo que

o cl-
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o elle fizeíTc : cá efta obra havia de fer de*

pois que a artilheria fizeíTe a íua ; e havida

vicloria das náos
,

( como elle eiperava cm
Deos

5
) delia tomariam o favor pêra cora-

metter a Cidade, (luando veio a manha
,

dando o íinal da peleja , começou a artilhe-

ria defparar , indo-fe as noíTas náos atoando
por fe m.ais chegar ás dos imigos ; e refpon-^

dendo elles também com a fiia
, ( peró que

nao foíle tao furiofa como a noíTa
, ) ficou

o rompimento deílas duas frotas com a fu-

maça 5 e afuzilar de fogo , c terror dos trons

,

e miílura da grita , huma femelhança de in^

ferno , fem huns , e outros fe poderem ver

,

nem ouvir
,

por tudo fer huma confusão.

No meio da qual uíáram. os imigos de hu-
ma induílria

,
que tinham ordenada , e era

com mais de cento e vinte tantas terradas,

que são barcos de remo ligeiros
, (os quaes

eftavam encubertos com as náos
, ) quando

veio ao term.o que tinham aíTentado , cue
era na efcuridao da fumaça , fahio hum car-

dume d elles comi o remo tcfo , e grita que
fobrelevava a artilheria , e vieram deman--

dar as noíTas náos per huma parte , lancan-

do-lhes dentro huma chuva de frechas per-

didas , muitas das quaes encravaram os nof-

fos. Feito o qual emprego , remettiam. ou-
tros 5 trocando-fe de huma náo em outra

de maneira , que o feu recolher era ir en-

I ii cra«
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cravar outra náo , ao modo de huma orde-

nada eícaramuça , na qual fe eíquentáram

tanto por os noílos eílarem prezos em as

náoí fem os poderem íeguir
,
que fe vieram

clles a atrever quererem fubir ás náos. Mas
deíle atrevimento levaram logo a paga , af-

faílando-íe mais depreíTa do que chegaram

;

e ainda neíle aíFaítar apontaram os noíTos a

artilheria miúda tao raííeira
,
que mettêram

muitos barcos no fundo ^ com que leixáram

aquelle m.odo de pelejar , e foram bufcar

abrigada das náos groífas contra aparte da

terra. Cóge Atar com outros Capitães a ef-

te tempo andava em hum batel mui efqui-

pado ao longo da terra animando os feus,

com recados que dalli mandava
,
que com-

mcttcíTcm entrar em as noíTas náos com os

navios pequenos. Peró como vio o recolher

dasterradas pelo damno que recebiam, não
oufou fahir á praia , e todo feu negocio era

de lugar feguro entre a terra , c as náos

groífas 5 com as quaes fe elle amparava da

noífa artilheria , trabalhar que da terra vief-

fe mais gente , e fe metteífe nellas j e ain-

da que os Mouros andavam já efcarmenta-

dos da fúria da noífa artilheria , tanto fez

com as terradas ,
que tornaram outra vez ás

noífas náos a lhe lançar dentro aquella chu-

va defetas, no qual commettimento , como
os noífos tinham já mais tento nçllas , met-
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têram no fundo quinze , ou vinte. Vendo
os noíTos como a gente deílas terradas an-

davam nadando por fe acolher a terra , e

•outros das náos dos Mouros faziam outro

tanto 5 temendo mais o damno que nellas re-

cebiam da noíía artilheria
,
que o perigo do

mar , com o favor da viéloria , mettêram-fe

nos bateis que tinham a bordo das náos

,

e vieram demandar o cardume deftes nada-

dores , e ás lançadas , chuçadas , e eílocadas

os fífgavami de maneira
,
que o fangue que

delles bufava tingia o mar. AíFonfo d'Al-

boquerque a eíte tempo , como eílava mais

vizinho das náos dos imigos , tinha mettido

no fundo duas , a do Principe de Cambaya
,

e outra ; e quando foi pêra entrar em a náo
Merij , depois que defcahio de todo fobre

ella , houve tanta reílílencia
,
que durou pri-

meiro que entraíTe hum grande pedaço j c

o primeiro quQ a ella fubio do batel , em
que fe mettêram pêra iíTo , foi Pêro Gon-
çalves Piloto mor da Armiida , e em lua

companhia hum marinheiro per nome Pêro
Fernandes , e trás clles Gafpar Dias Alferes

de AíFonfo d'Alboquerque , ao qual cuftou

áquella entrada cortarem-lhe a mao direita

,

e por ella lhe deo AíFonfo d'Alboquerque
dez mil reaes de tença em quanto viveo.

Etrás eftes entraram Jorge da Silveira , Ge-
mes Teixeira, Lourenço da Silva hum Fi-

dal-
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dalgo Caílelliano , João Teixeira, Joanne

Mendes Botelho
;,
Nuno Vaz de Caílelio-

branco , Gonçalo Queimado
, Joanne Men-

des da Ilha , Pêro Cam moço da Gamara
d'EiRey , e outros muitos

,
que o favor da

vidloria levou trás íi , com que a náo foi

enxorada dos Mouros que a defendiam,

lançando-fe todos ao mar, temendo menos
o perigo d^agua

,
que o ferro dos noiTos.

Os Gapitâes das outras noíTas náos , cada hum
na forte que ViiQ coube, nao houveram in-

veja em feus feitos aos de AíFonfo d'Albo-

querque
,
peró que elíe commetteíle a mais

perigoía náo do porto
,
porque todos rema-

taram o fim de feu trabalho com fe faze-

rem fenhores das náos que commettêram

,

e a gente das outras
,
que jficáram vendo o

exemplo de feus vizinhos , leixáram os caf-

cos vazios , e falváram~fe em terra. Os nof-

fos alargando eílas que nao, tinham quem
as defender , fcguindo a viéloria com os

bateis , e terradas que tom.áram , foram-fe

ao longo da ribeira , onde puzeram fogo a

mais de trinta velas , cortando-lhes as am^ar-

ras 3 depois que o fogo tomou poíTe del-

ias , as quaes foram dar comfigo na terra

firme da coíla da Perfia
;

porque o vento
,

que ventava per íima da Ilha , as encami-

nhou pêra lá. Feita eíla queima nas do mar

,

mandou Affonfo d'AIbo querque poer fogo

a hum
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a hum grande número delias
,
que eílavam

em eílaleiro no cabo do arrabalde , fem ha-

ver quem da Cidade oufaíle de as defender

:

tamanho foi o temor que levavam da fúria

do fogo 5 e ferro dos noíTos , e todo feu

cuidado erafalvarem fuás peíToas dentro na

Cidade , temendo ainda que a vicloria lhes

déíle oufadia pêra logo quererem entrar nel-

la, peró que foíTe já fobre a tarde. E an-

dando o fogo em duas , ou três náos del-

ias 5 veio Cóge Beiram-e com outro Mouro
em huma terrada a força de remo capean-

do com huma bandeira branca , como quem
queria dar algum recado , ao qual Affciifo

d'Arboquerque mandou Nuno Vaz de Caf-

tello-branço em a fuíia , em que andava
com Gafpar Pires que fervia de lingua , fa-

ber o que queria. Alas o outro Mouro que
vinha com Cóge Beirame , como era natu-

ral do Reyno de Grada , e fabia bem o
Hefpanhol , e vinha pêra fer interprete , che-

gando a Nuno Vaz , fallou logo tão folta-

mente
,
que não fervio o noíTo. Os quaes

trazidos ante Aíionfo d'Alboquerque , entre

muitas coufas que efte lhe diíle em modo
de o querer comprazer, e lifonjear pela vi-

ftoria , a refoluçao do recado a que vinha

era
,
que ElRey , e Cóge Atar lhe pediam

que ceíTaíTe a fúria de feu poder , e não man-
daíTe queimar o arrabalde , e náos que ef-

ta-
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tavam no eftaleiro
,
que tomaíTe por fatisfa-

ção da culpa que tinha em nao acceitar fua

amizade , a morte de tanta gente , e perda

de tantas náos , e fazenda , como tinha per-

dida
,
porque todo o mais damno que man-

daíTe fazer , foubefle certo que era feito nas

coufas d'EIRe7 de Portugal
,

por elle, e

todo feu Reyno eftar a feu ferviço ; c da-

quelle dia em diante fobmettia feu eftado a

todalas condições que elle Aífonfo d^Albo-

querque pedia por parte de tamanho Prín-

cipe. E que pêra confirmação deíla fua von-

tade , ao dia feguinte mandaria peííoas que

aíTentaíTem eílas coufas da paz com mais re-

poufo do que naquella hora podiam ter os

corações d'ambos , o delle Capitão mor com
prazer da vidloria , e o feu com triíleza de

não ter acceitado o que lhe elle d'ante offe-

recia por parte d'ElRey de Portugal , Prín-

cipe a quem elle defejava conhecer, e fer-

vir. Porque naquelle dia o prazer , e triíle-

za não fe conciliava bem , e todos cftavam

tão cegos
5
que nem os vencedores faberiam

pedir , nem os vencidos conceder. Aífonfo

d'Alboquerque
,
porque fua tenção não era

deftruir totalmente aquella Cidade
, ( ainda

que o pudeífe fazer
,
) mas trazella ao jugo

de fervidão , como tinha mandado dizer a

EÍRey , refpondeo a eíle feu requerimento
,

que era contente entreter a fúria dos feus
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cavalleiros ;
porém que foubeíTe certo que

ao feguinte dia , faltando do que lhe man-
dava pedir , e prometter ,

que a Cidade fe-

ria mettida a fogo , e a ferro
,

porque a

gente Portuguez nao perdoava culpa tercei-

ra ; e que nenhuma coufi caíligava com
mais indignação

,
que palavras íimuladas.

Que por acatamento de íiia real peflba
,
por

lhe dizerem fer de pouca idade , e ièm cul-

pa do que era paíTado , elle fe recolhia ás

fuás náos fem aquclle dia fe fazer mais da-

mno ; e por quanto o fogo tinha já tomado
poíTe de rres , ou quatro náos das que efta-

vam em eílaleiro , como elle via
,
que as

mandaííe Cóge Atar apagar , e que olhaífe

náo o accendeíTe maior no animo dos Portu-

guezes 5 faltando ao feguinte dia do recado

que mandava. Expedidos eíles Mouros , re-

colheo-fe Affonfo d'Alboqucrque com to-

dolos Capitães ás náos , bem canfados do
trabalho daquelle dia : cá durou das nove
horas té quaíi Sol poílo , em. que morre-
ram dez pcíTcas dos noífos , e íincoenta e
tantos feridos ; c dos Mouros , fegundo fe

depois foube , morreram mil feiscentos e
tantos , dos quaes obra de oitocentos dahi
a três dias apparecêram os corpos fobre a
agua, que pêra os noífos mareantes foi hu-
ma proveitofa pefcaria

,
porque nos bateis

andavam a lhes tirar terçados , 'agumias guar-

ne-
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necidos de ouro , e prata , anneis , e jóias ,

de que íe elles arreiam. E a mais maravi-

Ihofa coufa que neíla batalha fuccedeo , e

houveram por milagre , foi acharem mui-

tos deíles corpos dos Mouros atraveíTados

com fuás próprias frechas , fem entre os

aioíTos haver alguém que tiraíTe com arco,

de que elles ufam..

CAPITULO IV.

Como ElRey Ceifadim de Ormuz ajjen-

tou pazes com Ajfonfo d^Albuquerque
, fa-

zendo-fe vafpillo d^ElRey D, Manuel^ com
tributo de quinze mil xarafijs , as quaes

foram, logo quebradas : e a caufa porque,

ELRey de Ormuz como , fegundo diP-

fcmos 5 era de pouco mais de doze an-

nos 5 aífi por fua tenra idade , como por viver

fujeito á tyrannia de Cóge Atar , não ti-

nlia liberdade , nem ouíadia pêra confultar

eílas couías com alguém , nem menos al-

guma peíToa oufára de o fazer
,
porque era

^Qgz Atar táo ciofo
5

que alli o Pvey, co-

mo os vaíTallos andavam aílbmbrados del-

le. Principalmente depois que da fua mão

,

com nome de defender a Cidade , metteo

dentro nella m.uitos amigos Perfios , e Ará-

bios , e todos ficaram daqucUe dia da ba-

talha vivos 3 c sãos 3 e os naturaes da Cl-
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dade , como quem defendia mulheres , e

filhos 5 e toda a fubílancia de fua vida , ef-

tes foram aquelles que a perderam. Com o

qual falecimento de gente toda a Cidade

foi poíla em hum contínuo choro
,
porque

além de fer mal commum
,

particularmen-

te todos tinham que chorar : cá não fe acha-

va cafa onde não houveíTe pai , filho , ma-
rido 5 irmão 3 ou parente morto. Còge Atar

,

poílo que pêra íeus propofitos trazia o ani-

mo encruado , e foberbo , vendo tanta la-

grima , e contínuo clamor , temeo que fe

Affonfo d'Alboquerque no ieguinte dia pu-

zeíTe o peito em terra, poucos haviam de
fer em defendimento da Cidade ; c toma-
da elia , elÍQ como cabeça deíle feito fica-

va com a fua mais obrigada a caíligo que
nenhum da Cidade , e mais fendo de todos

tão mal quiílo. E ainda que qUc quizera

metter eíle negocio em outra ventura
,
por

não vir ao que lhe tinha mandado dizer

Affonfo d'Alboquerque , temendo também
que a dor de todos lhe podia naquelle tem-
po ir á mão , leixado feu particular inte-

reíTe pola conjunção do tempo , tom.ou ou-
tro caminho , fazendo ajuntar nas cafas d'Ei-

Rey todolos principaes da Cidade pêra con-
fultarem o que deviam fazer , dando elle

conta do recado J que ElRey tinha manda-
do ao Capitão por remédio de o entreter

na-
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naqucUe impcto do vencimento , e aííi da

refpofta que elle mandara : e per final de-

terminação , depois que fe deram muitas

razoes , aíTentáram que acceitaíTe ElRey o
que lhe AíFonlb d'Alboquerque mandara di-

zer; porque ainda que fujeiçao era igual á

morte , todavia em quanto os homens ti-

nham vida 5 tinham remédio , e melhor era

efperar a cortezia daquelles homens
,

que

a fua fúria. Quanto mais
,

que pela expe-

riência que tinha viílo das próprias terras

de Ormuz perque paíTáram , todalas que

fe lhe deram não receberam damno ; e fe-

gundo fe dizia era gente que mais peleja-

va por gloria da vid:oria
,

que por haver

poíTe de terras , e contentavam-fe com o
deipojo de qualquer preá que tomavam , e

com cila fe acolhiam pêra fua terra. Por-

que gente que andava efpancando o mar,
cujo intento era eíle , e o de feu Rey fe-

gurar que as efpeciarias não entraííèm no
mar Roxo , a qual fegurança eftava na cof-

ta do Malabar , onde tinha o feu Vifo-Rey

com fortalezas ordenadas a eíle íim fem
conquiílarem as terras do fertão ; bem fe

podia efperar que o feu pedir tributo de

vaíTallagem havia de durar pouco , e mais

podia fer que huma cópia de dinheiro
,
que

lhe deífem , remiria tudo. AíTcntado eíle

confelho entre elles
, por caufa da preífa

,

que
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que AíFonfo d'Alboqiierque deo ao Mou-
ro 5 logo em airanhecendo , mandou Cóge
Atar pôr Juima bandeira branca nas caías

d'EIRe7 , e com os dous Mouros de re-

cado veio outro homem principal cham.a-

do Raez Nordim feu Guazil pêra fe verem

com AíFonfo d'Alboquerque , e começarem
de entender em o negocio da paz

;
porque

Cóge Atar , como era cauteloib
,
primeiro

per elles quiz tentar a vontade de AíFonfo

d'Alboquerque ,
que fe ver com^ elle. Os

quaes , depois que vieram , e tornaram com
recados , e apontamentos de huma a outra

parte , aíFcntou ElRey no que lhe AíFonfo

d'Alboquerque pedio , de que logo naquel-

le dia fe formou hum contrato de paz
, que

fe aííignou pêra ambas as partes na forma
que abaixo veremos. Fera maior folemni-

dade do qual aíFentáram que foíle eile con-

trato jurado por ElRey , e feus Governa-
dores 3 e por AíFonfo dVilboquerque

, em
huma ponte de madeira tao mettida dentro

no mar
,
que pudeíFe ElRey eílar nella com

todo apparato de feu eítado , e AíFonfo
d'Alboquerque em os feus bateis. Aperce-
bidas todalas coufas pêra eíla foleranidade

de viílas , e confirmação de paz, veio El-
Rey a eíla ponte acompanhado de Cóge
Atar , Raez Nordim , e de feus Oíiiciaes

,

Emires de fua cafa, que çao os nobres dei-
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la 5 vertidos de feíla com todolos inftrumen-

tos de prazer, que elles ufam nos taes tem-

pos , eítando a ponte toda cuberta de ricas

alcatifas , e toldada de pannos de ouro , e

feda daquellas partes , onde ElRey ic aí-

fentou em feu aíTento , efperando que Af-

fonfo d'Alboquerque vieíTe. O qual ao tem-

po que partio das náos com íeu apparato

de bateis , aíll foi temerofo de ouvir a ex-

pedida delias , como alegre pêra folgar de

ver a fua chegada a ponte
,

porque á par-

tida tudo era fogo , trovoada da artilheria

;

e chegando á ponte , ouviram trombetas

,

atambores , viram bandeiras , feda , efcarla-

tas , collares , cadeias , e outros arreios de

ouro 5 e prata : aíli que fe nos Períios ha-

via que ver, levavam os Portuguezes mui-

to que defejar , e fobre tudo a vidloria,

que lhes deo poder pêra irem naquelle ha-

bito a hum aólio tao illuílre , como era fob-

metter debaixo do jugo d'ElRey D. Ma-
nuel feu Senhor outro Rey; nao dos Alar-

ves da barbara Barberia , nem dos Ethio-

pias de Guiné , nem do Gentio do Mala-

bar , ou de outras Províncias gafaras da po-

licia da noíTa Europa , cujas carnes fe co-

brem mal cubertas com hum pobre panno

de lã , ou algodão , e cujas alfaias , e appa-

rato de cafa , e ferviço de fuás peíFoas he

huma barbara pobreza
,
peró que em gran*

de-
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deza de terra , e número de povos fejam

mui poderoibs ; mas hum Rey da antiga,

e real proíhpia dos Perías
,

gente tao po-

litica em fciencia , armas
,

governo , cof-

tumes , e trajo
,

que não achou Xenofom
Reys mais illuítres , nem povo mais nobre

,

com que per feu exemplo pudeíle doutrinar

aos feus Gregos em a lua Cj^ropedia que

eicreveo. E poílo que ao prelente em al-

gum.a maneira eftê barbarizada efta gente

Períia com a feíl:a de Alaham.ed , e entra-

da dos Arábios naquellas regiões, ainda são

tão grandes , e magnificos neílas coufas

,

que todo feu íerviço he ouro
,

prata
,
per-

las
,
pedraria , e fedas ; e tanto difto

,
que

fe podem haver por pródigos , e mimolbs
no modo de fe tratar

,
porque as alcatifa-

das de ouro , e feda de leu ertrado podem
fervir de riquiííimos dóceis da cabeça d'al-

guns Reys , e Principes deíla noíla Euro-
pa. Finalmente he gente

,
que quando Gre-

gos 5 e Romanos fe querem gloriar em fuás

hiílorias , celebram com mais facúndia al-

guma viàoria 3 fe a delles tiveram , do que
nós celebramos efta primeira que houvemos
defte Rey. Sem termos da nolTa parte squel-

las fuás legiões de tanto número de folda-

dos., fomente quatrocentos e feíTenta Por-
tuguezes ^ fracos , e debiles em forças cor-

poraes ^ corrompidas per tão diverfos cli-

mas ,
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mas , e vários mantimentos , obrou nelles

tanto a virtude de feu animo , obediência

,

e lealdade com que fervem a leu Rey
,
que

tomando per força de Armadas tantas Vil-

las 5 e Lugares defte Reyno Ormuz , aíli fe

fizeram temidos com fuás viél:orias
,

que

dentro na fua metropoli Ormuz entram veC-

tidos de feíla a triunfar de hum Rey
,
que

tinha em defensão delia íao grande núme-
ro de náos no mar , tanta gente de armas

em terra , e tudo tão temerofo de commet-
ter , que com razão em os noífos furgindo

com íete veias
,
podiam efperar , o que cui-

davam delles 3 ferem tomados ás mãos , e

poílos debaixo de lei de fervidão. Mas
Deos 5 em cujo poder eítam todolos Rey-
nos 5 e eílados da terra , e que tem olho

naquelies , que vertem feu fangue por con-

íifsão da fua Fé , nefte dia trouxe a poten-

cia deíle Rey infiel a fe fobmetter debaixo

do efcabelo dos pés d^ElRey D. Manuel

,

na entrega que fez de fua peíToa aquelle

illuítre Capitão AíFonfo d'Alboquerque
, que

alli eftava em feu nome • o qual em che-

gando aElRey, o abraçou, moftrando-lhe

mais amor de pai
,
que feveridade de vi-

étoriofo Capitão. E paífados os aítos da-

quella primeira viíla , aífentado cada hum
em fua cadeira no cabo da ponte , e feito

filencio^ cm Perfico huma vez, e em nof-

fa
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fa lingua outra , em alta voz le leo todo o
contrato que era feito entre elles. A fub-

ftancia do qual era , como ElRey Ceifadim
,

fegundo Rey deíle nome em Ormuz
;,

que

alli eílava prefente ^ iè fazia vaíTallo d'EÍ-

Rey D. Manuel o primeiro deíle nome em
Portugal com tributo de quinze mil xara-

iijs de ouro em cada hum anno
,
pagos nas

rendas daquelleReyno a elleAíFonfo d'x\l-

boquerque Capitão da conquiíla daquella

cofta da Arábia , ou aos Governadores , e

Capitães geraes da índia , ou a quem o di-

to Senhor Rey D. Alanuel mandaíle ^ e o
mais rendimento ficava a elle dito Rey Cei-

fadim pêra defensão , c governo delle , e

defpeza de fua peíToa , e cafa. E que elle

Ceifadim daria hum lugar na parte que el-

le Aífonfo d'Alboquerque quizeíTe , onde
fariam huma fortaleza pçra nella eílar hum
Capitão , e certos homens pêra guarda da

fazenda que alii eíliv^eíTe do diro Senhor
Rey D. Manuel , com outras mais condi-

ções 5 e declarações , fegundo fe no contra-

to contém. O qual logo foi jurado per El-

Rey em. o moçafo de fua Seda , e per Af-
fonib d^Alboquerque em hum Livro dos
Evangelhos , e depois foi jurado per Cóge
Atar Governador d'ElRey , e per Raez
Nordim 5 eaíli juraram ambos que recebiam

em governo o Reyno de Ormuz , c a pcí-

TomJl P,L K foa
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foa d'ElRe7 em guarda pêra o lervir com
toda fé 3 lealdade ,

por razão de íua pou-

ca idade , &c. Finalmente , como as elcri-

turas do dia d'ante eílavam feitas , e aílig-

nadas , AiFonfo d'Alboquerque entregou a

fua a EUley , a qual era em Portuguez , e

ao noílb uíb , e ElRey entregou a fua ao

feu em duas linguas , Períia , e Arábia , eJF-

critas em duas folhas de ouro batido am-
bas de hum teor, cada huma com três fel-

ios 5 hum d'ElRey de ouro , e os dous de

Cóge Atar , e Raez Nordim
,
que eram de

prata , mettidas em duas caixas de prata
,

iegundo coitume dos Reys Orientaes. Fei-

ta efta folemnidade de contrato de vaííalla-

gem , e expedido Aííbnfo d'Alboquerque

d''ElRc7 , tornou-fe com aquelle triunfo de

fua vidtoria ás náos , onde foi recebido com
a muíica da artilheria , com que ellas cele-

bram todalas fedas ; e ElRey também em
feu m.odo em fe recolhendo , foi recebido

de todo o povo , moílrando terem todos

contentamento daquelle aiTento de paz. E
não fomente naquelle dia , mas nos dous

feguintes , aíli na Cidade , como em as náos
^

por celebrar aquella íblemnidade de paz

,

todos fe paííliram em feílas ; no fím dos

quaes começou AíFonfo d'Alboquerque en-

tender na obra da fortaleza com titulo de

cafa de recolhimento dos que alli haviam
de
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de ficar. Pêra a qual obra ElRey mandou
logo pagar linco mil xarafíjs á conta dos

quinze de tributo , e alíi deo ajuda de tc-

dalas achegas , e alguns Officiaes , e fcrvi-

dores , aos quaes foi dado cuichdo de tra-

zer, e amaílarem o gcíí^o com. outra miftu-

ra de eílerco compoílo á maneira de be-

tume 5 de que ufam naquella terra
,
princi-

palmente nns obras que fe fundam na agua
,

como feeíla fundou
,
pegada nas cafas cl'El-

Rey com duas íerventias , huma pêra a Ci-

dade 5 e outra pêra o mar de maneira
,
que

iem perigo pudeíle entrar , e fahir delia

fem lhe fer impedida a embarcação , ou
vinda do mar a ella j e os noíTos tinham
cuidado y repartidos em capitanias , de trazer

a pedra em bateis de huns edifícios , e pe-

dreira de huma ponta da Ilha , onde fe cha-

ma Turumbáca. No lavrar da qual obra
tinha Aífonfo d'x\Iboquerque elfc modo : em
rompendo alva vir-fe das mios com todo-

los bateis , e efquifcs ao lugar ; e tanta

que fe punha o Sol , recolhia-fe ás náos

,

e na maneira de ir , e vir a gente fempre
andava comx artifícios por encubrir aos Mou-
ros quáo pouca tinha , temendo que fe el-

Ics o foubeíTem
, podiam reinar alguma ma-

lícia ; porque entre elles era fama que em:

as náos havia dous mil homens , e por nao
perder efta opinião , lá- os trocava ,. coma

K ii rç-
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repreíentador de liuma comedia , vindo huns

em diveiTas figuras , ora com humas ar-

mas , ora com outras , repartidos per giros

das náos. Havendo já dias que fe lavrava

neíla obra eom a mais preíTa que íe podia

dar 5 mandou dizer Cóge Atar a AíFonfo

d'Alboqucrque
,
que na banda dalém na terra

firme em hum porto
,

que fe chama Ban-

der Angon , lugar onde vem ter as cáfilas

da Períia , eram cJiegados dous Embaixa-

dores d'ElRey de Xiraz , os quaes vinham
pedir certo tributo ,

que os Rejs de Or-

muz já de muito tempo pagavam aos Reys
da Perfia. E por efte Rey de Xiraz íer

vaffallo do Xeque Ifmael
,
que era Rey de

toda Períia , e mui vizinho a Ormuz , ti-

nha cuidado deíla arrecadação polo tempo
do pagamento fer chegado : que mandava
i;ílo dizer a ília Senhoria

, porque como
aquelle Reyno de Ormuz eftava debaixo

da protecção d'ElRe7 de Portugal , e a el-

le pagava tributo^ a elle Capitão como
autlior deíía obra pertencia a refpoíla que

ElRey de Ormuz, feu Senhor havia de dar,

que vilTe fua Senhoria niíTo o que podia

refponder. Aílbnfo d'Alboquerque
, poílo

que em alguma maneira íoubeíTe como os

Reys de Ormuz pagavam aos de Períia hum
tanto 5 ainda que não era tão particular-

mente ;,
como íica atrás , e lhe depois foi
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dito
5

porque efte Cóge Atar era homem
fagaz 5 e manhofo

,
parecendo-lhe que ef-

tes Embaixadores eram per elle trazidos

alli induítriofamente pcra algum propofito

feu 5 mandou-lhes dizer
,
que de mui boa

vontade elle queria dar relpoíla aos Em-
baixadores

;
que lliQ mandaíTe lá peíToas de

authoridade pêra iha enviar per elles. Vin-

do dous homens honrados ante elleAíFonfo

d'Alboquerque , mandou-lhes dar juramen-

to em o feu^-moçafo , entregando-lhes huns

poucos de polburos de ferro coado de ar-

tilheria , e huns ferres de lanças . e molhos
de fetas , e diíTe

,
que pelo juramiento que

tinham recebido aprefentaíTem aquellas cou-

fas aos Embaixadores , e lhes dilTcíTem da
parte delle Capitão mor

,
que os Reys , e

Príncipes tributários a EiRcy de Portugal

feu Senhor, quando de outros eram reque-

ridos por algum tributo , naquella moeda
lho pagavam

,
porque delia tinha os feus

armazéns cheios pêra os imigos , e pêra os

amigos abria feus thefouros , fe delles ti-

nham neceílidade. E fe Ellley de Xiraz

alguma coufa queria a ElRey Ceifadim de
Ormuz

,
que elle AíFonfo d'Alboquerque

ficava alli fazendo huma fortaleza , a qual

fe havia de encher daquella moeda , e de

mui esforçados , e valentes cavalleiros : que

a ella podia mandar requerer os taes paga-

mcn-
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mentos
,
porque elles haviam de refponder

por ElRey Ceifadim. Da qual refpofla Có-

ge Atar não ficou muito contente
,

por el-

le fer o reprefentador deftes falfos Embai-
xadores , como AiFonfo d'Alboquerque fou-

be depois
;

porque como na obra da for-

taleza
,

que crefcia , fe accrefcentava nelle

huma incomportável dor, vendo nella hum
duro jugo fobre feu pefcoço

,
que lhe aba-

tia quantos penfamentos lhe reprefentava a

fua tyrannia ; e a gente da Cidade per hu-

ma parte tomava contra elle favor nella , e

per outra não oufava levantar os olhos con-

tra hum Portuguez , fervia o feu cfpirho

cm buicar modos como ella não foíTe mais

avante ; e quando vio que eíla invenção dos

Embaixadores lhe não fervio , bufcou ou-

tra entrada , c foi per eíla maneira. Aífon-

fo d'Alboquerque , como andava encubrindo

que os Mouros não eníendeíFem a pouca
gente que tinha , e também por evitar def-

manchos de hom^ejis de armas , ordenou que

cm. cada náo houveíTe hum Feitor das par-

tes
,
que com Iium Eicrivão , e meia dúzia

de homens em feu dia a giros hiam á Ci-

dade comprar mantimento , e o neceífario

que cada hum queria. O qual modo de

comprar ElRey D. Manuel dco por regi-

mento aos Capitães logo nos primeiros

annos denoíTo defcubrim.ento
^
por não ha-=

ver
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ver caufa de fe romper a paz cora o Gen-

tio da terra , e também por os homens não

perverterem , e abaterem huns aos outros

nas compras , e vendas de fua própria fa-

zenda , zelando ò bem , e proveito de to-

dos. E porque os homens eram máos de

contentar das compras que fe faziam per

mão deíle Feitor , e Efcrivao , e clamavam
ao Capitão mor que não haviam de com-
prar a jóia 5 nem o brinco pêra fuás mu-
lheres , c filhas per olho alheio

,
por ferem'

coufis de appetite , de que Ormuz he huma
feira deílas cubicas , accrefcentou que pou-

cos 5 e poucos 5 com eílcs dous Officiaes , fof-

lem á Cidade pêra trazer a gente contente no
trabalho da fortaleza. Cóge Atar como -fou-

be que os noíTos andavam de dous cm dous
pela Cidade comprando cilas coufas , man-
dou linco 5 ou íeis homens com algumas
línguas com xarafíjs de ouro

,
que he hu-

ma moeda que vale trezentos reaes dos

noíTos , aos convidar como de íi , fe querianj

alli ficar, que lhes dariam a dez xarafijs por
mez 5 e que vivelTem em fua lei : cá afi-

les não queriam mais que enfmarcm pele-

jar ao m.odo Portuguez aos da Cidade
,
por-

que lhe parecia bem pêra fe ajudar diíTo
,

quando tiveiTem guerra com os Pvcys da
terra firme da Pcrfia , com que algumas ve-

zes contendiam. As quacs oíFertas move-
ram
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ram a íinco homens de pouca forte , e de

menos confciencia , três dos quaes eram Le-

va ntiícos 5 e hum Bifcainho
,

que fe cha-

mava meílre Martim artilheiro , e hum Pe-

dreanes Portuguez natural da Ilha da Ma-
deira filho de huma Mourifca. Accrefcen-

tou mais a eíle rompimento de paz
,

que

fe caufou deíles lançados com os Mouros

,

ter dado Affoníb d'Alboquerque por apon-

tador da gente da Cidade
,

que fervia na

obra pêra lhe pagarem feu trabalho , hum
João de Ortega Caílelhano , o qual por ef-

ta converfação de apontar os Mouros , e

por fer hornem azado pêra commetter eíle

feito 5 deícubrio a Còge Atar quão pouca

gente era a noífa , e outras coufas de al-

gumas diíFerenças
,
que lia via entre o Ca-

pitão mor 5 e os outros Capitães fobre o
fazer daquella fortaleza , da qual elles não

eram contentes ; com que cIIq Cóge Atar

teve animo pêra poer em eítedlo o que de-

fejava , e começou per aqui. Em quanto

CS noíTos de noite eílavam em as náos
,
que

a obra da fortaleza ficava fem vigia , man-
dou picar a parede de huma cafa d'ElRey

,

que vinha dar na obra que os noílbs fa-

ziam 5 com. fundam.ento de a hum certo

tempo ,
quando os noíTos efiiveíTem mais

defcuidados , com hum golpe de gente en-

trar per alli com elles
;, e outros a hum

cer-
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cerro final darem nos que andavam á pe-

dra com os bateis. Mas eíle feu fundamen-

to não houve eífedlo ;
porque ante de ir

mais avante , fabendo Aífonfo d'Alboquer-

que como eram defapparecidos os finco ho-

mens que diíTemos , mandou dizer a elle

Cóge Atar
,

que lhos enviaíle, não faben-

do ainda como eram induzidos per elle

;

ao que elle refpondéo ,
que pela diligencia ,

que logo mandou fazer na Cidade , não íè

achavam taes homens ;, e havia fufpcita fe-

rem paílados á terra firme , e como ella

era larga , feriam já poftos em filvo. Af-

fonfo d'Alboquerque replicou a eíle feu re-

cado com indignação , dizendo
,
que os ho-

mens lhe foíTem logo trazidos , e não cu-

raíFe de mais recados íòbre fua fugida , fe-

não foubeífe certo que fobre iílb metteria

a Cidade a fogo , e langue ; porque aquel-

la era a maior injúria que lhe podia fazer

,

jicgar-ihe os homens de armas d'ElRey feu

Senhor, de que havia de dar conta, como
fe cada hum fofie feu filho. ElRcy á in-

dignação deftas palavras acudio , refponden-

do per fi
,

que a guerra , e a paz tudo ef-

tava na fua mão j mas que lhe pedia que
olhaíTe que qualquer damno que iobre ifiTo

fe fízeífe , não fe fazia a imigcs , mas a

jium vaíTallo d'ElPvev de Portugal , entre-

gue a elle Capitão mor per hum folem^ne

con-
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contrato jurado poucos dias havia : que
proteftava ler innocente dos homens que pe-

dia 5 e não fer cauía de nenhum movimen-
to de guerra , a qual quando era injuíla

,

fempre ficava fobre a cabeça de íeu au-

thor.

CAPITULO V.

Da guerra que Ajfonfo cfAlhoquerque

fez d Cidade Ormuz , té que o leixáram
três Capitães dos que com elle andavam , e

fe foram d índia : e do que elle mais fez
té ir invernar d Ilha Cocotord,

AFfonfo d'Alboquerque a efte recado

d^ElRey refpondeo ; e houve de am-
bas as partes , e alll de Còge Atar tanta

repetição de palavras , abonando cada hum
fua caufa

,
que fe foram accendendo de

maneira no peito delles , té que romperam
de todo. E o primeiro damno que Aífonfo

d'Alboquerque mandou fazer , foi enviar

AíFonfo Lopes d'Acoita , António do Cam-
po , e João da N^v^i, que com fua gente

foíTem em os bateis a hum arrabalde da

Cidade , e que trabalhaíTcm por haver al-

guns Mouros á mão , e iílo a fim de ator-

mentar CS da Cidade
,

por a eíle tempo
ter já fabido per hum Moiu'o chamado Cc-
ge Abrahcm^ grão imigo de Cóge Atar, quan-

to a Cidade defejava a paz , e que elle Cc-
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ge Atar Í6 era o que queria mover guer-^

ra 3 e pêra iíTo tinha picada a parede das

cafas d'ElRey. Peró como todolos Capi-

tães eram contra o parecer de Affonfo d'Al-

boquerque neíle rompimento , eftes que man-
dou foram de tão má vontade em íeu pei-

to
5

que naquelle commcttimento mais en-

xotaram os Mouros 5 que lhes fazer outro

damno : fomente por cumprimento trouxe-

ram dous Mouros velhos
,
que mais foram

trazidos ás coílas por fua muita velhice,

do que elles vieram por feu pé. Cóge Atar
como vio ateado o fogo que ellc defeja-

va 5
por ter já fabido a pouca gente que

havia em as náos , aquclla noite mandou
poer o fogo a hum bargantim

,
que Aifon-

íb d'Alboquerque tinha mandado fazer, o
qual eftava em termo que dahi a três dias fe

pudera lançar ao mar. E começando arder

,

ouvíramx brados do muro per lingua Por-
tuguez

,
que diziam : Ajfonfo cVAlboquer-

que , açude ao teu bargantim com os teus
quatrocentos homens

^
que ahi acharás fe^

tecentos frecheiros que te efperam ; e com
eílas palavras dizia outras conformes ao ef-

tado de hum dos noíTos fugidos que elle

era. Aítonfo d'Alboquerque quando vio ar-

der o bargantim , e Yho, diílcram as pala-

vras deíle máo Chriftão
, quem quer que

qIIq folie 3 ardia o feu cfpirito , vendo de

quan-
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quanto mal foram caufa aqiielles finco máos

homens ,
que fe lançaram com os Mouros*

Sobre o qual cafo tanto que amanheceo

,

mandou a Francifco de Távora que com
a gente da fua náo lhe foíTe queimar hu-

mas náos
,
que eftavam em eftaleiro daqueí-

las a que já mandara poer o fogo no dia

da batalha , as quaes foram foccorridas de

maneira que o fogo lavrou mui pouco ; e

quando paíTou per diante das cafas d'El-

Rej 3 defparou hum tiro , com que lhe ma-
taram o Piloto da náo

, que levava comfi-

go no batel ; e fe mais fc detivera naquel-

le lugar , náo fora aquelle o derradeiro
,

porque vieram outros tiros fobre elle. O
que Aífonfo d^Alboquerque muito fentio

,

e já indignado do pouco acatamento que

lhe tinham , mandou outra vez aos Capi-

tães que foíTem a humas cafas grandes
, que

eftavam afiíladas da Cidade
,
parecendo-lhe

que eftaria neilas alguma peílba notável, a

qual fendo tomada
,
poderia per ella haver

aquelles finco homens, em o qual negocio

fe houveram de perder eíles Capitães que

a elle foram : cá fahíram a elles té trezen-

tos homens , em que entravam muitos de

cavallo
,
que os fizeram recolher de melhor

vontade do que a dles levavam pêra lhe

fazer damno ; e ante quizcram trazer nome
de covardos ,

que de vingativos
^

porque

viam
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viam Affonfo d'Alboquerque que procedia

naquella guerra mais per modo de paixão

,

que de cauía mui notável ; e que ainda que

a tiveíTe , a devera diííimular ré poer a for-

taleza no eftado que delia puderam fazer a

guerra ; e o que mais obrigou a todos

,

foi verem que também os Mouros lhe ti-

veram acatam.ento : cá podendo-lhe fazer

damno ao recollier dos bateis , diílimulá-

ram com elle , como gente que também lhe

pezava daquella guerra fer movida. Final-

mente aíli os da Cidade , com.o os noílbs

,

eram contra ella : fomente Cóge Atar com
fua malicia por feu particular intereíTe , e

AíFonfo d'Alboqucrque com defejo de vin-

gança 5 e mais por haver á máo os lança-

dos 5 ambos defejavam de levar a fua von-
tade avante. E porque os Capitães fobrc

eíla paixão
,

que Aítonfo d'AIboquerque
queria fcguir, o culpavam , elle por defcul-

pa dizia
^
que inliílir elle tanto naqucJle ca-

fo , não era por razão dos hom.ens que fu-

giram
5
porque bailava ferem elles vis , e

de pouca conta pcra os pouco eftimar ; mas
por não dar azo aos Mouros commetterem
outra maior coufa , como tinha fabido que
já commettiam no cortar da parede das ca-

fas , e por iífo convinha não lhe diííimular

aquella pública pêra os enfrear nas fecretas ,

vendo com quanto rigor, fe punha ao caf-

ti-



I5'8 ÁSIA DE João de Barros

tigo delia. Com as quaes razoes

que elle Affonlo d'Alboquerqiie repreíenta-

va do lerviço d'ElRey , obrigou a todos

fazerem aquella guerra á Cidade j c por-

que ella fe mantinha da terra firme , e não

tinha mais vida que agua , hortaliça , e fru-

ta
5
que todolos dias lhe vinha de lá , man-

dou a Manuel Telles , Alfonfo Lopes d'Acof-

ta 5 e António do Campo eílar quafi em
torno da Ilha em certos lugares pêra im-

pedirem não lhe vir coufa alguma , com
que a Cidade fe vio cm grande aperto. Por-

que além da neceíBdade que tinham deftas

coufas 5 algumas terradas
, ( que são barcos

pequenos,) que ^ foram tomadas per elles
,

cortaram os narizes , orelhas , e mãos aos

Mouros delles , e poílos em terra , entra-

ram meios mortos pela Cidade
,

que fazia

hum grande terror , e efpanto. E como a

gente que nella eftava era muita , e com ef-

tas coufas ninguém de dia , nem de noite

oufava paífar á terra fírme
,

principalmente

bufcar agua , de que tinham maior neceííi-

dade , algumas peífoas de noite hiam buf-

car agua a huns três poços
,

que eftavam

em huma ponta da Ilha , onde chamam Tu-
rumbáca

,
que fera da Cidade pouco mais

de huma légua quaíi junto da praia , fobre

os quaes poços Cóge Atar tinha poílo hum
Capitão com duzentos frecheiros

;,
e vinte

e íin-
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e finco de cavallo , aííi por defender efta

agua dos noíTos que alli foíTem ter , como
por a repartir entre o povo , e nao haver

aís^um defmancho fobre ella. Da qual cou-

fa fendo AíFonfo d'Alboquerque fabedor

,

mandou a Jorge Barreto de Caftro com o
batel da capitania , e AíFonfo Lopes d'Acoi-

ta 5 e João da Nova com os feus , e a gen-

te neceífaria , em que entravam algumas pef-

foas nobres
,

que foífem a tupir aquelíes

poços , o que clles fizeram bem a feu fal-

vo ; c porque como fua chegada foi ante

manhã, e quafi fubita por no caminho te-

rem tomado lingua
,
que lhes dco avifo co-

mo a gente eftava dcfcuidada , entre cíle

defcuido 5 e fomno pereceo a mais delia,

não fomente da gente de armas
,
que cílava

em guarda , em que entrava alguma de ca-

vallo 5 mas ainda do povo
,
que hia bufcar

eíla agua de noite; de maneira que os po-

ços foram atupidos de mortos , e vivos
,

té dos cavallos que fe alli tomaram. E in-

do-fe o Capitão da guarda deftes poços re-

colhendo com alguns que efcapáram dcfte

desbarato , foi dar com outro de fua mor-
te : cá nefte tempo vinha D. António de
Noronha em hum. batel com gente em ref-

guardo deftoutros Capitães , e era o lugar

onde D. António o topou por fer eftreito

entre o mar ^ e hum morro de terra tão

aza-
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azado pêra o commetter
,

que convidou a

D. António fahir em terra a commettello

,

onde o matou com dez , ou doze frechei-

ros
,
que o acompanharam na morte

,
por-

que outros que também vinham com. clle

,

porlegurar a vida o leixáram. AíFonfod'Ai-

boquerque tanto que íoube do bom íuccef-

fo deíles Capitães , acudio logo , e temen-

do que os Mouros vieílem alim.par os po-

ços com força de gente , ainda que foi con-

tra parecer dos Capitães
,
que andavam bem

avorrecidos deíla guerra , todavia mandou
ficar naquelle higar Affonfo Lopes em o
feu batel cm favor de hum tiro poílo em
lium paíTo per onde a gente defcia a tomar

agua
,
que era no cume de hum tefo

, que
eilava fobre eftes poços , com o qual tiro

,

que era hum berço , ficaram vinte homens
^

de que era Capitão Lourenço da Silva hum
Fidalgo Caílelhano homem de fua peíToa.

A gente commum da Cidade
,
quando fou-

be do cafo deíles poços , cm que tinham

efperança de fua vida , andavam clamando

que ante queriam cativeiro
,

que morrer á

íede : e era a coufa tão piedofa
, que foi

neceíFario ir ElRey em peííoa , e Cóge
Atar com muita gente de cav alio , e de pé
frécheira pêra ir defatupir , e tomar eíles

poços , em que eftava a vida de todos ; ao

que Affonfo d'Alboquerque acudio. Na qual

ida.
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ida , aííi de luima , como da outra parte , hou«

ve mais fangue , do que havia agua dentro

nos poços , em que hum pajem de Affonfo

d'Alboquerque foi morto
;
por faivar o qual

D. António de Noronha, Jorge da Silvei-

ra , e outras peíToas nobres foram bem fre-

chados 5 ainda que as armas defenderam

em alguma mianeira a carne , e Gonçalo
Queimado Alferes de Aifonfo d'Aiboquer-

que houvera de perder hum olho com hu-

ma frecha
,

que lhe fendeo hiima ibbran-

celha. Finalmente ainda que a peleja nao

foi com a peíToa d'ElPve7 , nem Cóge Atar
,

fenão com hum Raez Dilamixa feu portei-

ro mór
,
que vinha diante em modo de

defcubridor , foi ella de tanto perigo
,
que

efteve AíFonfo d'Alboquerque em condição

de fe perder com toda a gente que leva-

va
,
por fe arredar tanto da praia

,
que quan-

do fe quiz recolher
,
pofto que tinha man-

dado a Affonfo Lopes dWcoíla , c Antó-
nio do Campo

,
que lhe tiveíFem a embar-

cação fegura , achou quaíi tomado o lugar

per onde havia de vir a ella. Cá pêra def-

cer á praia , onde os bateis eftavam , havia

hum tefo ; e como a noíTa gente vinha afron-

tada das frechadas , defejoía de tomar fô-

lego dentro nos bateis , não curando de ro-

dear pêra vir a elles
, porque per eíle tefo

era mais curto caminho . lançáram-fe per

Tom.ILP.L L el-
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elle , e vieram todos cahir huns fobre os

outros em baixo na praia ; e foi grande di-

ta nâo fe eipetarem Iiiins nas lanças dos

outros. E nao leriam em baixo
,
quando

começaram frechar nelles muitos Mouros ,

parte que eílavam aqui em cilada encubcr-

tos dos bateis , como dos que eram em. ci-

ma do teíb , onde fe entretiveram por fer

lugar tão Íngreme
,

que nao quizeram def^

cer per elle
;
porém dalii frechavam os nof-

fos que eílavam tão apinhoados
,
que toda-

las frechas fe empregavam nelles , té ra-

charem as haíies das fuás lanças que tinham

arvoradas , fem com ellas lhes poderem fa-

zer damno , nem manear por o lugar fer

eílreito. E eílando todos neíle perigo , on-

de já era AíFonfo d'Alboquerque
,
que veio

arrodeando por outra parte , quiz Deos que

tirando com hum berço dos bateis em que

fe queriam embarcar , deo em o Capitão

daquelles Irécheiros que acoíTavam os nof-

fos , o qual andava a cavallo fobre aquel-

le tefo , homem bem luílroíb em feu trajo

,

e armas , e Capitão em faber mandar aquel-

la gente": e foi o tiro tão vióloriofo
,
que

o tomou per huma coxa , com que o ca-

vallo o levou arraftando por também ir fe-

rido , e trás elle foram os frecheiros vendo

feu "Capitão efpedaçado
,
que deo lugar aos

nofTos fe embarcarem de vagar , a morte

do
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do qualElRey muito fentio por fer o feu

porteiro mor que diíTemo?. Acabado efte

feito por aquelle dia , íe recolheo AíFcnfo

d'Alboquerque ás náos ; e peró que foi cm
alguma maneira arguido de culpa pelos Ca-

pitães em querer aventurar fua peíToa com
a flor daquella Armada , não importando

tanto ao ferviço d'ElRe7 , todavia ellc tor-

nou mandar a eíles trcs Capitães , Manuel
Telles 5 Aífonfo Lopes d'Acofta , e António

do Campo
,
que íe foíH^m lançar naquella

parte da Ilha
,
que lhe clle ordenara

,
pêra

impedirem não vir mantimento , nem ajuda

alguma á Cidade. E havendo alguns dias que

andavam nefta guarda , foube Affonfo d'AI-

boquerque per Mouros ,
que tomáramx em

huma terrada , como a hiuna pequena Ilha

chamada Laxa
,
que eítá á viíta de Ormuz

,

havia de vir certa gente com algum man-
timento pêra dalli per terradas de noite fe

recolher na Cidade , ao qual negocio man-
dou eíles três Capitães. Chegados a eile

não acharam coufa alguma , fomente huma
montearia de veação , e caça de perdizes

que fizeram da muita que os Reys de Or-
muz alli tinham mandado lançar como em
parque pêra fe irem defenfadar. Acabada
a qual caça , entraram em confulra de lei-

xarem Affonfo d'Alboquerque , e fe irem

pêra a índia ^ com fundamento que cpmp
L ii fe
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fe viíTe fem elles , leixaria aquelJa perfía ,

e faria outro tanto ; e quando todos fe vif-

fem ante o Vifo-Rey D. Francifco , cada

hum aprefentaria fua razão ; tomando por

caufa de fua ida no arrazoamento que fo-

bre ella fizeram , aos Meílres , e Pilotos,

e peiToas de conto que com elles andavam

,

eílas razoes : Qiie o princípio daquella guer-

ra 5 e proceíío delia mais procedia da in-

dignação de AíFonfo d'Alboquerque
,

que

de alguma notável caufa: e que todo o da-

mno que faziam á Cidade em tolher vi-

rem-lhe mantimentos , a mefma frota o pa-

decia por eítar já tão neceflitada como os

próprios cercados ; e pêra haver huma pi-

pa de agua , lhe cuftava muito fangue , co-

mo todos fabiam
,
por Còge Atar ter pofto

gente cm guarda nas aguadas da terra fir-

me , onde a coílumavam fazer ; accrefcen-

tando mais a eftas coufas outras que tinham

paíTado com AíFonfo d'Alboquerque. E era

que logo no primeiro moviínento da guer-

ra , tendo-lhe elles dito quão injufta lhe pa-

recia , e quão neceífario era diíhmular o def-

apparecer daquelles cinco homens té fe aca-

bar a fortaleza em que trabalhavam
, pêra

mais a feu falvo delia obrigarem a Cóge
Atar aos entregar , e atalharem as fuás ma-
lícias , chegaram a tanto que lhe aprefen-

táram hum papel em modo de requerimen-

to
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to aííinado per todolos Capitães , e prinei-

paes Fidalgos da frota , a tempo que elle

AíFonfo d'AJboquerque eftava na mefma obra

da fortaleza. No qual requerimento lhe re-

prefentavam eílas coufas aílima ditas , con-

cluindo que elles não eram obrigados a Ih^

obedecer em mais
,

que naquellas coufas

que trazia per Regimento d'ElRey
,

que
era andar de Armada naquella coíla da Ará-
bia , e boca do mar Roxo contra as náos

de Meca
,
que entravam , e fahiam per el-

la bufcar efpeciaria. E elle em lugar diíTo

leixava-fe eftar alli fazendo huma fortaleza ,

tendo aquella Ilha de huma parte Mouros
da coíla da Perfia , e da outra os da Ará-
bia

5
gente a mais cavalheira de todo o

Oriente
,
que em dous dias

,
partido elle Af-

fonfo d'Alboquerque dalli
,

podia levar a

fortaleza na mao
;

quanto mais que a mef-

ma Cidade em fi era tão populofa
,
que fem

eftas ajudas o poderia fazer, por aquella for-

taleza ficar mui remota do citado da índia
,

e paíTagem das náos deite Reyno de Portu-

gal , de que podia receber algum favor. O
qual requerimento aíll defaprouve a AíFonfo

d'Alboquerque
,
que tomando-lho da mao

,

diíTe que refponderia a elle ; e em elles vi-

rando as coitas , deo o papel a hum pedrei-

ro
,
que eítava fechando hum portal da for-

taleza y e diíTc-lhc que o puzeííe por fecho

,

e o
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e o carregaíTe bem de pedra , e cal ,
que

já levava a íua reípofta ; e queria ver quem
era tao ou fado que desfazia os portaes da

fortaleza d^ElRey feu Senhor por ver o

que eile reípondia aos raes requerimentos,

a qual coufa efcandalizou muito a todalas

peílbas que hiam aíTmadas nelle. Tinha tam-

bém procedido outro cafo de que os Capi-

tães , e principaes Fidalgos andavam mui
defgoítofos , e era

,
que cada hum eíperava ,

qde feita a fortaleza, tinha méritos pcra fi-

ar nella por Capitão , a qual qWq dava

a Jorge Barreto de Caítro por levar hum
Alvará d'ElRe7

,
que oproveíTe de alguma

fortaleza ; e era eíla dada com condição
,

que eíliveíTe nella té a vinda de feu fobrinho

D. Aífonfo de Norojiha
,

que eftava em
Çocotorá. E porque Jorge Barreto a não

quiz acceptar com efta condição , e elle Af-

fonfo d'Alboquerque a deo a D. António

de Noronha
,
que a quiz per aquelle modo

ter té vinda de feu irmão , e elle ie paíTar

pêra a de Çocotorá
,

pareceo a todos que

ifío era artificio pêra feus fobrinhos ficarem

jiaquellas duas fortalezas , cá por ferem ir-

mãos não fe haviam de defavir. Aííi que

com a relação de todas eftas coufas
,

que

eíles três Capitães repreíèntáram aos princi-

paes das fuás náos , os provocaram a que

aquella feguinte noite fe fízeílem á vela ca-

mi-
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minho da índia; e em fahindo da boca do
eílreito , foram tão ditofos que tomaram
duas náos , Jiuma de Cambaya , e outra de

Cliaul 5 amebas carregadas de muita fazenda
,

com a qual preza chegaram ante o Vifo-Pvcy

D. Francifco. Affonfo d^Alboqucrque vendo
que tardavam perefpaço dedousdias, man-
dou á Ilha , onde os tiniia enviado , a Dio-
go Fernandes Pereira Mcítre da ília náo
em hum batel , e achou iomente hum ho-

mem
,

que per defcuido
,
quando fe elks

recolheram ás náos , ficou em terra , do qual

Affonfo d'Alboquerque foube a fua partida
,

e as caufas porque , fcgundo contamos.

Sobre o qual caio elle nao fez mais que
mandar tirar inílrumentos do eftado em que
tinha poílo a Cidade ao tempo que fe fo-

ram
,
pêra o enviar a eíleReyno a ElB.ey

;

e o mais que pode diílimulou a triíleza dei-

te 5
que elle muito fentio ; e como quem

fazia pouca conta da ajuda deiles, nao lei-

xou de proceder no m.odo do cerco que

tinha fobre a guarda
,
que nao vieíTe foccor-

ro algum á Cidade. Paliados poucos dias,

que cites Capitães eram idos , fuccedéram
coufas com os dous Capitães que ficavam

,

com que per alguns dias os veio a fufpen-

der das capitanias
;
porque com.o andava

efcandalizado da defobediencia dos outros

,

não quiz foífrer a eíles coufa alguma deíla

qua-
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qualidade. E a primeira couía foi com João
da Nova , ao qual tendo elle AfFonfo d'Al-

boquerque mandado , que com Francifco de

Távora foíTe de noite^ terra íirme da ban-

da daPerfia fazer aguada a hum lugar cha-

mado Nabande
,
quando veio ás horas da

partida , náo quiz ir ; e foram , e vieram

tantos recados de hum ao outro , té que Af-

fonfo d'Alboquefque foi á náo de Joáo da

Nova 5 onde achou a gente do mar amuti-

nada poíla no caílello davante , com voz
que elles não vinham obrigados pêra andar

de Armada por ferem de náo de carreira

da carga da efpeciaria , a qual andava mais

pêra fc ir ao fundo, que efpancar o mar;

e fe os Capitães quizeram falvar a pimenta

que nella hia pêra Portugal , baldeando-a

cm a náo que António de Saldanha- trouxe,

tam.bem elles queriam falvar fuás vidas , e

mais que não tinham braços pêra andar to-

do dia remando nos bateis , e dar á bomba
de continuo por fe a náo não ir ao fundo

,

e fobre iíTo as armas ás coílas , e mais pa-

decer fome , e fede. Aítonfo d'Alboquerquc

com eílas , e outras palavras
, ( em muitas

das quaes elles tinham, razão
,
) ficou tão

confufo ,
que converteo a reípoíla a João

da Nova , dando-Ihe a culpa daquclla união
;

e finajm,cnte de palavra em prJavra poz nel-

le as mãos com menos acatamento do que

me-
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merecia hum Capitão d^ElRey ,
pofto que

João da Nova não tiveíTe mais fidalguia em
fangue

,
que as qualidades que atrás apon-

támos
,
que nelle havia. Levado dalli prezo

á mefma náo de AíFonfo d'Alboquerque

,

não tardou muito que também fufpendeo a

Francifco de Távora com prefumpçao que

teve de fe querer ir pêra a índia
;
porém

paíTado aquelle furor , foram eftes dous Ca-
pitães tornados a fuás náos , e com ellcs foi

fazer hum honrado feito á Ilha Queixome
pegado com terra íirme

,
que fera de Or-

muz té três léguas ; e o caio procedeo da-

qui. Soube AfFonib d'Alboquerque pelos

Mouros que cada dia fe tomavam nas ter-

radas
,
que paífivam da terra firme pêra Or-

muz , como da Ilha Baharcm vinha pêra

aquella de Qiieixome huma Armada com'

foccorro de gente , e mantimentos
, que íe

haviam de recolher em hum as cafas d'EI-

Rey
,

que tinha naquella Ilha Queixome

,

pêra dalli fe paíTarem de noite a Ormuz.
Por impedir o qual foccorro , foi ter a eíla

Ilha ; e poílo que houveram vifta da frota

dos Mouros , como toda las velas eram ter-

radas ligeiras
,

que correm muito á vela

,

cremo, puzeram-fe em falvo. Aífonfod'Al-
boquerque parecendo-lhe que nas cafas d'El-

Rey podiam achar alguma coufa pêra pro-

visão da Cidade, e dar alguma cevadura i
gen-
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gente de armas , que ficou com m.ágoa de fe

as terradas acolherem , íahio em terra no

lugar deílas caías , em guarda das quaes

achou mais de trezentos homens , em que

entravam feílcn.ta de cayallo
,
que as defen-

diam mui valentemente como cavalleiros.

Onde João da Nova houvera de ficar ,
por-

que fubindo per hiima eícada a cima ^ lhe

mataram diante delle hum Jiomem , e feri-

ram outro 5 e elie foi derribado 5 e bem fe-

rido ; mas acudio-lhe Gemes Teixeira
, João

Teixeira , Nuno Vaz de Caílelio Branco

,

e outros que o livraram , e aqui foi morto

o Capitão das cafas , com que os Mouros
as deípejáram. , e os noíTos fe fizeram fenho-

xeá delias 5 ficando perto de oitenta mortos

pç^.^llas nos lugares, onde osPxOÍTos lhes ti-

raram a vida á cufia de leu próprio fangue.

Depois com outra tal nova de virem alli

mantimentos , tornou Aífonfo d'Alboquer-

que a eíla Ilha Qiieixome a iram lugar cha-

mado Meloal 5 onde também achou reíiílen-

çia de mais de quinhentos frecheiros 3 le-

gando elle oitenta homens fomente , a qual

gente alli mandara ElRej de Lara pêra fe

paíl^ar a Ormuz em foccorro com algum
mantimento , de que eram Capitães huns

íeus fobrinhos ambos irmãos , os quaes o

fizeram tão valentem.ente na defensão do lu-

gar
^
que ambos alli morreram, com a maior

par-
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parte da gente que tinham. E por ferem

peffoas notáveis , Affonfo d'Alboquerque

mandou metter feus corpos em huma terra-

da , e com elles hum Caciz homem de gran-

de idade
,
que achou cm humia mefquita do

lugar
5

per o qual mandou a Cóge Atar

hum recado
,
que alli lhe enviava os defen-

fores que o vinham foccorrer , e que elle

Caciz lhe contaria como morreram , e aííi

quem o acompanhava. Queimado o lugar,

o maior defpojo que fe delle houve , foi

huma alcatifa que fervia em a mefquita , a

qual tomava quaíl a metade da cafa , e não
a podiam mover quatro homens ; e eftando

em preza de a partir pêra a poderem tra-

zer , chegou AíFonfo d'Alboquerque , e com-
prou-lha y e depois a mandou a Sant-Iago

de Galiza pêra íèrviço de fua cafa
,
por elle

fer Cavalieiro da fua Ordem , em memoria
da viéloria que alli houve. Vendo clie Af-
fonfo d'Alboquerque a gente mui canfada

dos trabalhos que levavam de dia , e de noi-

te neíles , e cm outros faltos , e aíFi no rol-

dar toda a Ilha , e que a náo Flor de Ia

mar de João da Nova não fe podia fuíter

fobre a agua por a muita que fazia , deter-

minou de ir invernar a Çocotorá
,

por fer

já tempo ; e deo licença a João da Nova
que fe pudeífe ir á índia a correger a fua

náo pcra carregar , e fe vir a efle Pvcvno

,

e aífi
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e aííi a Jorge Barreto de Caftro , e a Gaf-

par Dias
,
que fora feu Alferes pela aleijão

que tinha da mão que lhe cortaram na en-

trada da náo Merij. Partido de Ormuz na

entrada de Março , e fendo tanto avante co^

mo Mafcate
,
pofto que a licença que João

da Nova tinha pêra fe partir, havia de fer

quando elleAiíFonfo d'Alboquerque o expe-

diíTe 5 vendo que o levava mais longe do
que convinha a fua navegação pêra a ín-

dia , elle não efperou por mais expedida

,

e de noite fe fez na volta delia , onde che-

gou a Deos mifericordia , e AíFonfo d'Al-

boquerque a Çocotorá. E porque no tem-

po que elle paíTou eftas coufas , e invernou

neíla Ilha
,

paíTáram outras , aíTi no Cairo

,

e na índia , como em duas Armadas
,
que

o anno de fere , e oito partiram deite Rey-
no pêra lá , faremos de todas relação no fe-

guinte Capitulo por efte fer o feu lugar.

CA-
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CAPITULO VI.

Como o Solâão do Cairo fez huma Armada
pêra a índia , depois que o Padre Frei

Mauro tornou ao Cairo : e do que Mir
Hocem Capitão mór delia pajjòu

té chegar a Dio,

c Orno atrás efcrevemos , a efte Rcyno
veio hum Religioío per nome Fr. Mau-

ro maioral da Caía de Sandia Catharina de

Monte Sinay , com cartas do Papa a El-

Rey D. Manuel Ibbre o defiílir das coufas

da índia por razão das ameaças do Soldao

do Cairo. Elle Religioío tornado ao Papa
com a refpofta d'ElRey , elle o expedio

,

efcrevendo ao Soldao o que fizera naquelle

cafo ibbre que Fr. Mauro viera a elle , do
qual particularmente fe podia informar com
outras palavras

,
que refpondiam ao que lhe

tinha efcrito o Soldao. E podo que cílc

Fr. Mauro nao levava a refpofta conforme
ao feu defejo , nem por iíTo tornou com os

temores que elle trouxe d'ante elle
, por ir

mui fatisfeito com as razoes do cafo , e aííi

das efmolas que EiRey D. Manuel lhe deo
pêra aCafa de Sanfta Catharina. Nem me-
nos o Soldao executou o que diíTe que ha-

via de fazer , fomente converteo o impcto
de fua fúria em mandar fazer liuma Arma-

da
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da pêra cumprir com os Príncipes
,
que lhe

fobre iífo tinham eícrito da índia , como
diílemos. E porque o Egypto por razão de

não ciiover nelle , carece da creaçao de mui-

tas coufas 5 foi neceíTario ao Soldão prover-

fe de fora deílas que são as principaes pêra

as taes expedições , madeira , ferro , breu

,

velame , e officiaes pêra o lavramento das

náos 5 e galés
,
que havia' de fazer : a maior

parte das quaes coufas houve do mar de

Levante
,

principahnente madeira
,
que foi

cortada nas montanhas de Eicandalor. As
quaes por ferem nas terras do Turco ^ e en-

tre ambos naquelle tempo haver quebra , di-

zem que houve elle efta madeira á inftancia

de Venezeanos; e indo carregada cm vinte

e íinco náos , e em fua guarda oitocentos

Mamalucos
^
parece que permittio Deos que

como efta Armada fe fazia contra Portu-

guezes ,
que Portuguez encetaíTe logo a ma-

deira delia como prognoftico que depois

Jiavia de fenecer a mãos de Portuguezcs.

Porque andando Fr. André do Amaral Bai-

lio deíle Reyno , noíTo natural , e Confer-

vador, e Chanceller da Ordem de S.João,
naquelle tempo aíTiílente em Rodes , com hu-

ma Armada da Religião de féis náos , c

quatro galés , em que trazia obra de feis-

centos homens de peleja , dco neíla Arma-

da do Soldão, mettendo-ihe íjnco náos no
fun-
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fundo 5 e tomou féis. Na qual peleja lho

matou trezentos hom.ens , e das outras náos

ainda algumas le perderam com lium tem-

poral que depois tiveram de maneira
,

que

dez fomente foram ter ao porto de Alexan-

dria. Levada a madeira pelo Nilo aílima té

o Cairo , depois que ahi foi lavrada , a leva-

ram em camellos per três jornadas té Suez

,

hum porto do mar Roxo
,
que eílá no ul-

timo feio delie ; e porque com a perda da
outra madeira falecia muita da neccílaria

pêra féis náos , c féis galés ,
que fe haviam

de fazer aquciie anno té fe prover de mais

pêra outra Armada ; em a terra do Abexij

ao longo do mar do porto Alocer pêra bai-

xo contra Suez em algumas ferras
,
que ca-

hem fobre qUc , foi cortada alguma iiaçao

pêra galés , e outra madeira delgada bem
fraca , e charneca , em que fe moílra a eíle-

rilidade da terra. Acabadas cilas doze pe-

ças , e fornecidas de gente do mar , a maior
parte da qual era Levantifca de toda na-

ção 5 delia que hia per fua vontade , e

outra que foi tomada das náos
,
que eíla-

vam em o porto de Alexandria
, partio Mir

Hócem Capitão mor delia caminho da ín-

dia. O qual
,
peró que não foífe Mamaluco

dos que andavam ele^os pêra os taes car-

gos, foi efcolhido pelo Soldao por fer ca-

valleiro de fua peffoa , e mui ufado nas cou-

fas
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fas do mar , cuja natureza era huma comar-

ca a que os Perfas chamam Cordiítáo
,
que

he entre Babylonia , e Arménia , e por ra-

zão da natureza, tinha por appellido Cor,
donde entre elles era chamado Mir Hócem
Cor : Mir acerca dos Perías ferve de pro-

nome 5 e denotação de honra , a qual fe dá

a homens que são feitos Capitães de gen-

te , ou tem já nobreza do fangue deíles , e

Hócem he nome próprio , e Cor , ou Cor-

dij appellido da pátria. Em eíla Armada
que levou hiam té mil e quinhentos ho-

mens de armas , e fegundo o caminho , e

obras que fez o Soldao , mandou a mais

que pode á índia em adjutorio dos Mouros
;

Dorque chegado ao porto deimbó., que he

luma povoação principal da coíla da Ara-
ria , cjue diíiará da fua Metropoli Medina
Elnebi

,
que quer dizer Cidade do Profeta ,

obra de dezefeis léguas , entrou nella per

força de armas , e matou o Xeque dalli , o
qual acudio de dentro do fertão com mui-

tos Alarves a lhe defender a fahida em ter-

ra. A caufa do qual damno que Mir Hó-
cem alli fez , foi

,
porque efte Xeque era Se-

nhor de toda aquella Comarca per onde
todolos Mouros deílas partes do Occiden-

te vam cm romaria a fua cafa de Meca ; e

como eílc era Senhor do campo , obrigava

a todalas cáfilas dcftcs rom.eiros a lhe paga-

; rem
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fem hum tanto por cabeça. E porque nefie

modo de arrecadar direitos fazia esbulho

de quanto achava , acudio o Soldão do Cai-

ro aos clamores deíles peregrinos , e con-

certou-fe com eíle Xeque
,
que lhe queria dar

cada anuo doze mil iòltanis , moeda de ou-

ro do feu cunho
,
que ferao da noíTa doze

mil cruzados , c não íiveíTe conta com as

cáfilas 5 c as leixaíle paílar francamente , dan-

do a entender que fazia efta obra em modo
de efmola , e caridade áquelia pobre gente*

Mas a verdade era trato de mercadoria

,

porque todo peregrino que partia do Cai-

ro 5 ou das terras delle Soldão , na cáfila

em que liia , ficava regiílado pelos Teus Of-
ficiaes 5 e pagava dous foltanis , hum que
d'antes pagava de portagem , e outro que
elle dizia pagar ao Xeque , na qual paíTa-

gem tinha huma grande renda. E como lhe

era coufii dura dar ao Xeque os doze mií

foltanis , havia quatro annos que lhos não
queria mandar pagar

,
que caufou ao Xe-

que tornar ao roubo que d'ante? fazia. O
Soldão moftrando que zelava o bem com-
mum , e que a elle como Calyfa da {^.Q.^

de Mahamed pertencia a emenda do da-
mno

,
que era feito aos romeiros de fua ca-^

fa, mandou MirHócem que trabalhafiíe por.

tirar eíle máo coílume ao Xeque , e quando
não , que lhe tomalTe eíle porto de Imbó

^

TonulL P.L M que
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que era a melhor coufa que elle tinha , e de

mais renda
,
pola entrada , e íahida que as

cáfilas dos peregrinos alli faziam , e algu-

mas mercadorias que daquelle mar concor-

riam a elle. Mir Hócem , tomada eíía Villa

de Imbó
,
poz logo nella gente de guarni-

ção 5 e expedio huma náo das que levava

com algum deípejo do que alli houve , man-
dando com elle nova ao Soldao da vi(floria

que daqueíle bárbaro houve , e pedindo-lhe

mais gente pelo que alli leixava. Expedida
a náo

,
partio-fe elle também via de Judá

Cidade marítima da Arábia , onde chegou,

a qual era tributaria ao Soldao na terça par-

te dos direitos que pagavam todalas merca-

dorias , o qual tributo havia annos depois

da noíTa entrada na índia
,
que lhe não pa-

gava hum Xeque Senhor da Cidade cha-

mado Daravij , dizendo
,
que noíTas Arma-

das impediam o rendimento que tinha , e

eíla pouquidade que havia lhe era neceíTa-

ria pêra defensão da Cidade , fe alli folie-

mos ter. E porque Mir Hócem lhe não co-

nheceo deíla razão , veio o negocio a juizo

de ferro , entrando elle a Cidade á força

de armas ; e peró que os Alarves- eramx mal

armados em comparação da gente que Mir
Hócem tinha , e l(3mente com páos toílados

de arrcmeço oíFendiam feu imigo
,

por fe-

rem muitos recebeo Mir Hócem tanta per-

da
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da de gente
,

que lhe conveio efperar alli

té o Soldão mandar mais , a qual lhe man-

dou pedir per huma náo ,
que daqui expedio

com parte do defpojo. Tirando a qual par-

te 5 toda a maior da outra que lhe ficou
,

elle Mir Hócem recolheo pêra íi , íhm que-

rer partir com a gente de armas , dizendo

que todos hiam albldo; e ainda eíle, depois

da primeira paga que houveram em o por-

to de Suez , não lhe tinha feito outra , ha-

vendo já quatro mezes que eram partidos

deile. Donde íe caufou alevantarcm-íe al-

guns Turcos com hum galeão, de que era

Capitão hum Mouro natural de T\ines tor-

to de hum olho chamado Rãez Moílafá

,

o qual foi ter com eíle galeão a Dabul,
onde o varou , c depois fez o que verem.os

adiante. Mir Hócem, depois de ter efcrito

ao Soldão como eíle Capitão fe lhe levan-

tara 5 e que toda a mutinação da gente era

por lhe não pagarem foldo que tinha ven-

cido , e o Soldão o prover com dinheiro
,

e gente em as nãos que lhe tinha en vaiado

com parte do defpojo
,

partio-íè camunho
da índia , e paíTou per a Cidade Adem , on-
de fe deteve quatro dias fomente , e dahi
foi coíleando a terra té Calayate , onde o
não quizeram receber , dizendo que eílava

por ElRey de Portugal
; que fe era verda-

de que elle hia bufcar os rortuguezes , em
M ii Or-
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Ormuz eílava hum leu Capitão
,
que o foíTe

ver 5 entáo da tornada lhe fariam o gaza-

Ihado que mereceíTe : iíto diziam elles por

AíFonfo d'Alboquerque
,
que

,
(como efcre-

vemos
,
) havia pouco que paííára per alli

,

e eílava em Ormuz. Mir Hócem
,
porque

muita parte da fua em.preza de nos lançar

da índia eílava no flwor d'ElRey de Cam-
baya , e de Melique Az Capitão de Dio

,

de quem o Soidao tinha recebido cartas de

grandes oírertas , e levava por Regimento
,

que primeiro que paíTaíTe á coíla do Mala-

bar , íe viíTe com Meliqíie Az, e fe con-

formaíTe com o leu coníeiho , e vontade

d^ElPvey de Cambaya vácerca de nos com-
metter , não fe quiz deter em Calayate , nem
tomar confelho

,
que lhe os moradores da-

vam que foíTe a Ormuz a bufcar AíFonfo

d'AIboquerque. Ante , ouvindo dizer que per

alli andava Armada noíla , fe partio mais

preíles , temendo que o podia encontrar,

porque eílava mui novo no modo que ha-

via de ter comnofco , e queria primeiro ter

informação de Melique Az. AíTi que com
eíle fundamento fez fua derrota a Dio , on-

de foi recebido com muito gazalhado
,
por

eílar cada dia efperando por elle : cá tinha

cartas fer já poílo em caminho , com a vin-

da do qual fuccedeo o que yerem.os neíle

feí^Liinte Capitulo.

C A^
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CAPITULO VIL

Como D, Lourenço foi dar guarda as nãos

de Cochij , e Cananor ,
que hiani carregar

a Chaul ; e ejiando furto dentro no

rio 5 Mir Hécem Capitão do Sol-

dão veio a pelejar comelk,

OVifo-Rey D. Francifco d'AImeida , de-

pois que fe expcdio de Triílao da Cu-
nha

,
paíTado o feiro de Panaiie , ficou na-

quellacoíla do Malabar com alguns navios,

e mandou huma Armada de oito velas com
D. Lourenço leu filho

,
que foíTe dar guar-

da ás náos de Cananor , e Cochij , e cor-

reíTe a cofta té Chaul, como ordinariamen-

te fazia naquelles mezes do verão. Os Ca-
pitães das quaes eram Pêro Barreto de ALi-

galháes , Duarte de Mello , Gonçalo Perei-

ra , Francifco da Nhaya , António Lobo
Teixeira , e Payo de Soufa , e Diogo Pi-

res Ayo de D. Lourenço , cada hum em
fua galé , e os outros levavam navios re-

dondos , e latinos. E porque algumas das

náos 5 em cuja guarda elle hia , hiam orde-
nadas pêra a Cidade Chaul , e elle té alli

levava determinado correr a coíla
, porque

ornais pêra cima era já do Reyno de Cam-
bava , entrou no rio de Chaul com qWcxs,

\

c na viagem que fez té alli quafi de ca-

mi-
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minho , fem fazer deniora por razão dcílas

náos que levava em guarda , tomou algu-

mas velas de Mouros ,
que faliiam dos por-

tos de roda aquella coíla. Efta Cidade ChauJ

,

onde D. Lourenço chegou , eílá íiíuada den-

tro per hum rio de bom porto
,
pouco mais

de duas léguas da barra , em povoação

,

e groíTura de trato huma das principaes da-

quella coíla , de que era fenhor o Nizama-
luco 5 hum dos doze Capitães do Reyno De-
can 5 a que nós corruptamente chamamos
Daquem , de que ao diante faremos par-

ticular relação. O Nizamaluco por fer ho-

mem de grande efíado
,

poílo que. tiveííe

eíla Cidade marítima , e outros portos de

mui groíTa renda , o mais do tempo
, por

efiar mais vizinho ao Reyno Decan , reíi-

dia dentro no ferrão em outras Cidades de

feu eílado ; mandando aos Governadores
,

que tinha poílo neílas marítimas
,
que á noí^

fas x4rmadas fiseíTem m-uito íerviço , c con-

tentaíFem os Capitães delias , não íomente

polo temor que tinha delles , mas ainda por

o grande rendimento que havia das náos

do Malabar, em cuja guarda D. Lourenço
vinha. Aíli que por eíla caufa , ainda que

todos eram Mouros , que naturalmente nos

tem ódio
,
quando elíe chegou a Chaui,

foi mui bem recebido do Governador : e

havendo mais de vinte dias que elie eílav

a

ef-
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efperando que as náos acabaffem de tomar

fua carga pêra fe tornar a iahir com cilas

,

e ir recolhendo per tcdolos portos as que

leixava per elies fazendo fua fazenda , co-

meçou haver entre os Mouros hiima nova
confufa 3 dizendo que huma Armada do
Soldáo era chegada á índia ; e vindo mais

a particularizar , diziam que cila Armiada
paíTára pelos lugares da coíla da Arábia

,

que AíFonfo d^Alboquerque tomara ; e que

fabcndo o Capitão delia corno elle efiava

em Ormuz , e era^homem velho , refpondé-

ra que nao bufcava Capitães velhos , fenao

mancebos , e que diziam que expedido da-

qui 5 fe fizera na volta de Dio , onde eíla-

va D. Lourenço
;

porque elle , e os mais

dos Capitães da fua frota eram homens m.an-

cebcs 5 e os Mouros lançavam muitc.s ve-

zes novas faHas a feus propoíitos
,
pareceo-

Ihe que eíla nova , e palavra de Capitães

moços era por motejar dclies , c também
pêra os fazer ir dalli pêra algum í\iv., Pai-

iados deus , ou três dias
,
que andava eíta

nova na boca dos Mouros fem certo au-

tlior , veic-fe hum Brâmane a D. Louren-
ço , e dco-lhe huns fgos da terra , fegundo
leu coftume

,
quando querem pedir alguma

coufa , e em modo de fegredo lhe diífj
,

que vinlia de Cambava , onde foubera que

dentro no porto de Dio eilava huma Ar-

ma-
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mada do Soldao do Cairo
, que lho fazia

faber
,

pêra que eíliveíTe fobre avifo
,
por-

que lhe parecia nao fer fabedor diíTo. Dom
Lourenço , ainda que tomou fufpeita do ca-

fo por algumas particularidades que lhe da-

vam conjedlura de fer verdade, dando con-

ta deita nova do Brâmane aos Capitães

,

aífentáram fer artifício dos Mouros , e que
como peíToas fufpeitofas

,
que nelle não ha-

via de fazer imprefsao aquella nova per bo-

ca delles
,

por nos ferem odiofos , da fua

mão lançaram aquelle Bmmane Gentio co-r

1110 parte íèm fuípeita : e também elle fol-

garia de acceitar aquella vinda a elle com
efperança que por fer avifo, e aíli pola frui-

ta feria também pago como foi
,

por os

Gentios ferem mui fujetcs a comxmetter qual-

quer coufa por mui pequeno preço. Eílan-

do D. Lourenço nefca dúvida de haver por

verdadeira eíla nova , chegou Pcro Cam
Capitão de lium.a caravela latina com huma
carta de feu pai

,
pela qual lhe fazia faber

que entre os Mouros íe dizia que a Dio
era chegada huma Armada do Soldao , e

que depois Lourenço de Brito ihe efcrevê-r

ra por o ter fabido de huma náo que alli

viera ter. Sobre a qual carta elle fe tornara

a Cananor , onde fícava com quatro velas
,

e tivera confelho fc fe viria ajuntar com
elle ; e por a nova não fer de author de



Década II. Liv. II. Cap. VII. iSj

vifta , e ao porto de Dio ordinariamente ca-

da anno vinham náos de mercadoria do ef-

treito de Meca , e em guarda deJlas pode-

riam vir algumas mais velas armadas pêra

as defender das noíías pelo damno que re-

cebiam os annos paílados , e que a iílo cha-

mariam os Mouros Armada do Soldão

,

pareceo a todos a íua vinda efciifada. Que
lhe mandava Pêro Cam pêra com feu con-

felho , e o de Pêro Barreto , Duarte de

Mello 5 e Diogo Pires feu Ayo fe determi-

nar em qualquer ccufa que houveíle de fa-

zer
,
por ferem de mais madura idade pêra

poder aconfelhar , que os outros Capitães

,

pofto que todos foílem mui cavalleiros pê-

ra commetter Iium honrado feito. D. Lou-
renço como teve eíle recado de feu pai

,

peró que era tão incerta nova , como a el-

le tinha , todavia mandou recado ás náos

de Cochij
,
que fe aviailcm o mais cedo que

pudeíTcm pêra eílarcm prcíles , fe alguma
coufa fobrevieíTe. As quaes eílando já qua-?

fi carregadas pêra poderem partir , Jiuma

feda feira á tarde , andando D. Lourenço
em terra com os outros IÇapitães lançando
barra , e lança , e tendo as galés a proiz

em terra , todos occupados em folgar , e

prazer , como quem eftava em Cochij , vie^

ram-lhe dizer que fora da barra do rio a

la mar appareciam náos grandes ^ e vinham.

ma-
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mareadas , como que paíTavam avante a ou-

tro porto. E porque té aquclic tempo na

índia os noíTos náo tinham viílo náos da-

quella feição
,

pareceo a todos que feria

AíFonfo d'Alboquerque
^

que viria de Or-
muz ,

porque eíperavam cada dia por qIIq,

Porém depois que as náos começaram de

abocar o rio , e entre ellas viram galés , e

navios de remo , acabaram de crer fer ver-

dadeira a nova que os Mouros deram ; e a

grão preíla mandou D. Lourenço que cada

Capitão fe recoIheíTe á fua náo , e fe aper-

cebeíTe pêra aquelles hofpedes. E a ordem
em que elle D. Lourenço os quiz efperar

,

foi
5

que as galés eíliveílem como eílavam

com proiz em terra ^ e logo junto delias

os navios pequenos , e mais ao mar a fua

náo 5 e a meio rio a de Fero Barreto ^ tão

lars^o áclle
,

que per entre ambos pudcíTe

pafíar a frota que vinha , fe quizeíTe tomar

o poufo ante a Cidade. Poílo D. Louren-

ço nefta ordem o melhor que pode , cm
quanto aquelle breve tempo lhe deo lugar

,

era já Mir Hocem Capitão daquella frota

dentro no rio, todo embandeirado com ban-

deiras 5 e cftcndartes de feda de cores , e os

éíiáes forrados delia com iouçainhas per tc-

dalas- gáveas , como gente de fcíla ^ e que

vinha a algumas vedas de prazer , e não

de miorté ^ como ellas foram. O número
das
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das fuás velas com que entrou com eíla

pompa 5 era quatro nács , hum galeão , féis

galés 5 e outra mais pequena fem appella-

ção 5 em que vinha o Mouro Maymame
Marcar, que fora nelia com embaixada ao

Soldão fobre eíla Armada , como atrás fi-

ca. E porque a náo > de Mir Hocem era de

té quatrocentos toneis , e elle vinha com
propoíito de aferrar á noiTa capitânia

, poz-

íe na dianteira , e as outras enfiadas huma
na outra , todas cm bom compaífo pêra ca-

da huma aferrar as noíTas
;
porque fegundo

a nova que tmha pêra as atalaias de Me-
liquc Az

,
que mandou efpiar a noíTa Ar-

mada , fabia que eílavam defcuidados , e

por mais homens de guerra que foífem , o
dcícuido era grão parte pêra os levar na

mão em chegando^ e entre náo, e náo vi-

nha huma galé , e per popa da fua a de
Maymame já com as velas tomadas , fomen-

te traquete , e m.ezena com vento frefco de

viração , todos a ponto de guerra , como
homens que iabiam bemi daquelle miíler. E
com eíla prefumpção mettendo-fe entre a

náo de Pêro Barreto
,

que cílava quafi a

meio rio , foi demandar a capitania , a qual

não achou tão m.al apercebida , como elle

cuidava ; porque fe lançou dentro nella pe-

louros de bombarda , fetas , bombas de fo-

go , e outros artifícios de guerra naval, a

tu-
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;tudo lhe refpondêram de maneira
, que

não quiz abalroar
,
peró que a fua náo fof-

fe muito fobranceira fobre a de D. Lou-
renço , e paíTou adiante tomar o poufo . de-

fronte da Cidade ; e per eíle modo paíTá-

ram todalas outras velas
,
quando viram que

feu Capitão não abalroava. Somente a der-

radeira náo , como trazia o batel per popa
hum pouco comprido o cabo delle , na de-

tença que fez com as outras que tinha por

davante, foi-lhe a maré, que era tefa, en-

cavalgar o batel fobre a amarra de Pêro

Barreto ; e ficou tão embaraçada
,
que ven-

do elle , e D. Lourenço como eílava
,

qui-

zeram-fe alar pelas ancoras pêra a entala-

rem entre íi ; mas fentindo ella o perigo
,

deo hum pique ao cabo , e paífou por da-

vante perdendo o batel. Porém foi á cuíla

(ia náo de D. Lourenço , leixando-a cheia

de fetas , dardos , e bombas de fogo
, que

lliQ queimou , e encravou muita gente , e

alguma em a náo de Pêro Barreto
;
porque

como as náos de Mir Hocem eram mui
fobranceiras fobre as noílas , e vinham á Le-

vantifca com potes , c rede ,
que os nofibs

ainda não ufavam , receberam muito da-

mno. Paífadas aquellas primeiras nuvens de

fumo da artilheria , e chuva de fetds , de

que as noíTas náos fícárani cheias , e o rio

coalhado , como era já Sol poílo , cada hum
dos



Década II. Liv. II. Cap. VII. 189

dos Capitães entendeo em curar os feus ^ e

prover
,
pêra em amanhecendo tornarem ac-

cender eíte fogo de mortes. Mir Hocem,
porque levava Mouros Pilotos

,
que fabiam

bern o rio , e principalmente Majmame

,

por fcu confelhò ufou defta induílria. Co-
mo as ílias náos demandavam menos fun-

do
,

que as noffas
,
por não ferem de qui-

Uia ,
poílo que maiores foíTem , ordenou-

fe ao modo de D. Lourenço. As galés com
os cfporoes em terra per popa das fuás da

banda de íima da Cidade , e ellas com as

proas enfiadas com a corrente do rio con-

tra as noíTas
,

que lhe ficavam tão juntas

humas ás outras , e per fimia dos bordos

pranchas poftas de maneira
,
que fc podiam

fcrvir humas com outras , com a qual or-

dem eftava a fua náo capitania vizinha á

de D. Lourenço , como homem que queria

amparar os feus , e fer o primeiro que os

jioííbs achaíTem pêra receber qualquer af-

fronta. D. Lourenço também aquelia noite

aííentou com os feus Capitães
,

que como
a maré da manha vielfe , ir logo fobre elle

,

por da terra fer avifado que Mir Hocem
eílava como homem que fe fazia preíles

mais pêra fe defender
, que commetter

; por-

que cuidou que em gente defcuidada não
achaífe tanta defensão , e feu fundamento
era, (peró que D. Lourenço não folie fa-

.-

'

be-
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bedor diíTo
,
) efperar que víq^q Melique

Az com a frota de fua fuílalha
, que eram

quarenta velas , como com ella leixára aí^

fentado. E a ordem que D. Lourenço deo
pêra commetterem eftes imigos , foi

,
que

elle havia de aferrar a náo de Mir Hócem

,

e Pêro Barreto a outra junto delia , e Gon-
çalo Pereira , e António Lobo Capitães dos

navios redondos as feguintes ; e Pêro Cam
,

Francifco da Nhaya , e Duarte de Mello
Capitães das caravelas latinas andaíTem de

fora acudindo á maior preffa , e onde mais

neceíFario foíTe ; e Diogo Pires com a ga-

lé grande , e Payo de Soufa com a peque-

na foíTem demandar as dos imigos coíèitas

em terra
,
que eílavam aííima delles , e tra-

balhaíTem por as tomar per huma ilharga

,

pêra que entrando huma, ambos foíTem en-

xorando as outras.

CA-
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CAPITULO VIII.

Como D. Lourenço pelejou com Mir Hó^

cerd : e por caufa da vifída das fuflas de

Meliquc Az> Senhor de Bio , que veio em
ajuda delle Mir Hócem

, fahindo-Je D. Lou-

renço com a Armada pêra fora do rio
,
per

dejaftre a fua ndo deo em huma eftacada ,

onde elle w.orreo com a mais da gente pe-

lejando.

^p Endo D. Lourenço dado eíta ordem

X aos Capitães , e cada hum aquclla noi-

te vigiando no apercebimento do dia íeguin-

te j tanto que a maré os ajudou pêra ir fo-

bre léus imigos , abalou D. Loiu-enço com
todos. E como as noílas galés eram m.ais

leites por cauía do remo , tomando as ou-

tras per huma ilharga , como D. Louren-

ço lhe mandou
,

(foi coufa maravilhola,

e dura de crer
!
) aíli levaram a churma

delias com todolos outros que as defendiam

ante íi , como quem careava gado nao re-

vel de metter a caminho , mas mui defejo-

fo de o tomar em faltos , e pulos , como
cíles faziam , lançando-fe delíes em terra

,

e outros ao mar ; e alguns
,

que nao po-
diam tomar o paiTo feguro , davam com-
figo entre agua , e terra no meio da vafa

de maneira
,

que ficavam logo mortos na

quel-
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quelle vifco que os detinha
, porque fobre-

Yinham os noíTos , e ás lançadas lhes faziam

alli o enterramento. D. Lourenço , e Pêro

Barreto indo demandar as náos , ambos fe

acharam em vao
;
porque Mir Hócem , além

de ter os cabos mui com.pridos pêra fe po-

der alargar dos noíTos , uíbu defta induílria :

tinha dado rajeiras ás fuás náos , e quando
vio que hiam fobre elle , metteo-fe tanto

na vafa
,

que nao puderam abalroar com
eiie por as noíTas velas demandarem mais

fundo. D. Lourenço vendo que todo o fei-

to havia de fer com m.urróes de fogo , m> an-

dou deíparar artilheria , a qual comio fe ac-

cendeo de ambalas partes , começou fazer

huma obra que dava femelhança de infer-

no : cá de quando entre aquelle groíTo fu-

mo appareciam huns relâmpagos envoltos

com a trovoada que procedia delles , tao

temerofa . aos ouvidos , e efpantofa á viíla
,

que aíTombrava a gente , e muito mais quan-

do viam o com.panheiro com que eílavam

fallando arrebatado de ante feus olhos , íi-

cando-lhe parte do corpo aos pés. Aííi que

tendo animo pêra commetter os imigos

,

não tinham modo pêra exercitar fuás for-

ças ; as quaes quando fe occupão na fúria

de pelejar mao por máo , nao confentem

que entre o temor no feu animo , como faz

naquelle que acha ociofo^ de maneira que

os
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os das náos por não aferrarem , tinham ata-

das as forças , e o efpirito vago em cuidar

quando leria a fua hora. Somente Francis-

co da Nhaya , e Pêro Cam , vendo que
muitos Alouros fe lançavam das galés ao
mar , mettêram-fe em bateis , e começaram
de os alancear , o qual damno fez que os

Mouros tornaram de mandar as próprias

galés , vendo que no m.ar eram alanceados

,

e nellas havia já pouca gente dos noíTos.

E o primeiro homem de nome que mata-
ram nefta fúria de fogo , foi António Bar-

reto de Magal]iaes irmão de Pêro Barreto

,

que eílava em a náo de D. Lourenço , e

da parte dos Mouros , Maymame Marcar

,

em paga do trabalho que levou na embai-
xada que fez por trazer efta gente á índia

,

e foi eíla fua morte eftando per popa da
náo de Mir Hocem em a galé em que foi

fazendo fua oração
,
que elle a chamam Ça-

lá. Sendo já boa parte do dia paífado , e a
maior, da viração , e não do trabalho em
que eftavam , ouviram os noíTos grande gri-

ta de prazer em toda a Arm.ada de Mir
Hocem

,
pela qual entenderam que lhes

vinha alguma ajuda : té que D. Lourenço
pelo gajeiro da ília gávea foube como pe-
lo rio entrava huma grande frota de fufías

,

a qual era de Melique Az Senhor de Dio

,

que Mir Hocem efperava polo que kixava
To?n,ILP.L N af-
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aíTentado com dle, D. Lourenço em cou-

fa de tão grande fobrefalto a primeira cou-

fa que fez , foi mandar aos navios , e ga-

lés
5

que ante de chegarem a elles
,
por fe

não irem ajuntar com Mir Hocem , os fof-

fem entreter com artilheria. Os quaes como
vinham com alvoroço de gente folgada , e

que não tinha experiência da faria da noíTa

artilheria , fazendo pouca conta delia na-

quella primeira chegada , commettêram com
grandes alaridos a paílagem , defpendendo

d.o armazém que traziam , que coalhavam

o ar com enxames de muita frecha , e fe-

ta , e afuzilar da artilheria miúda
,

pare-

cendo-lhes que eftes aguilhôes de morte fa-

riam caminho. Mas como eram fuílas fem
amparo , e vinham bailas , ficaram logo mui-

tas tão defapparelhadas
,
que não oufáram

,

nem puderam ir mais avante dos noíTos na-

vios. Melique Az
,
quando fe vio naquella

primeira chegada aíli recebido , e que Mir
Hocem não o viera receber , e eftava mais

como homem cercado
,
que pêra poder aju-

dar , tomou hum pouíb que ficava a baixo

donde os noíTos partiram quando foram

demandar Mir Hocem , com fundamento

que de noite fe iria pêra elle , como fez

pela outra banda da terra , temendo os nof-

íbs navios. Porém entretanto defejando fa-

ber em que eftado eile eftava
;,
mandou a

duas
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duas fuílas que fe cozeíTem com a terra da

banda da povoação , e em toda maneira

chegaííem a Uiq ievar feu recado ; as quaes

poilo que commcítéram o caminho primei-

ro que lá cliegaíTem , hiam taes da artilhe-

ria das caravcllas , que tomaram terra com
cedo a fe repairar , e abrigar com o favor

dos Mouros que delia lhe acudiram , e fi-

caram alli lem os noííos lá poderem che-

gar. E porque ao tempo que acabaram, de

tomar pouíb , era já mui tarde , e peró que

ellcs vieílem mui folgados , os outros
,
que

eílavam na fúria da peleja , nao fe podiam
ter em pé do trabalho de todo o dia , na-

quelle nao fe fez mais que entender cada.

hum na cura dos feridos , e lançar os mor-
tos ao mar depois que foi noite

,
por nao

mofirarem huns aos outros o damno que

tinham recebido. D. Lourenço nefte dia com
os outros foi ferido de duas frécliadas , hu-

ma das quacs por fer no roílo , lhe fez vir

huma febre mui grande
,

pêra remédio da
qual fe fangrou , com que ficou tão leve

^

que teve logo novo confelho com os Ca-
pitães no modo que teriam de pelejar com
os imigos com a vinda de Meiique Az;. E
paíTados muitos debates no votar de cada
hum , aííentáram que vifto o cftado da gen-
te que tinham ferida , e munições que lhe

faleciam , e o grande número das velas dos

N ii imi-
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iniigos , não era coufa de prudência pele-

jar com cJJes em rao eftreito lugar : por

tanto dle D. Lourenço devia logo mandar
hum recado ás ndos de Cochij

,
que efta-

vam pelo rio aíTima
,

que íe íahiíTem com
a maré da noite

,
pêra que quando vieíTe a

da manhã
,
que os tomaíTe fora do rio

,
por-

que elie havia de fazer outra tanto , e as

acom.panharia té as falvar ; e então fe os

imigos o quizeffem feguir , tinham o mar
largo 5 e á vela podiam ajudar-fe melhor

delles
,
que eílando decepados naquelle rio.

D. Lourenço
,
poílo que como Capitão em

feu peito approvou o confelho ,
por razão

do que tinha paíTado no rio de Dabul em
outro confelho , em que defapprouve a feu

pai , nefte tomou a parte de cavalleiro def-

confiado , e diíTe
,
que em nenhuma manei-

ra elle fahiria de noite
,
porque na fua ter-

ra chamam aquelle modo , fugir. E que

mais damnava a honra dos homens qual-

quer coufa deílas , como era feita de noite

,

ainda que ufaífem diflb como de induílria

contra feus imigos
,
que de dia

,
porque a

olhos viftos querer -fe melhorar em lugar

contra eiles ,
quando á rédea folta os não

leixavam , cfíe retraer prudência , e caval-

laria era : por tanto elle neíta parte da noi-

te não feguiria feu parecer , fomente em
mandar ás ndos de Cliochij que fe puzef-

feni
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fem da barra fora ; e quanto a elles , de-

pois delias fora , então podiam eleger ou-

tro melhor lugar. Approvado efte parecer,

em que também era Pêro Barreto ^ e Dio-
go Cam 5 mandou logo dalli a Payo de

Soufa 5 e a Diogo Pires com aquelle reca-

do ás náos 5 o que elles fizeram com dili-

gencia : e ainda neíla ida acharam cm lima

duas galés das féis deMirHòcem, as quacs

tomaram levemente por acharem a gçntQ

dormindo , e as trouxeram á toa
,
que deo

muito prazer a D. Lourenço. As náos de

Cochij , como lhe era mandado , com o ter-

renho huma liora ante manha abocavam já

a barra , e puzeram-fe na volta de Cochij ,

parecendo-lhe que levavam D. Lourenço nas

coílas , como Jhe mandara dizer: peró elle

foi impedido de maneira
,
que ficou ai li por

mais tempo do que elles cuidavam , per ef-

ta maneira. Tanto que elle foube ferem em
baixo , e o Sol defcubrio todo o rio

,
pc-

ra que liuns pudeíTem ver a obra dos ou-

tros , mandou aos navios pequenos que deC-

lèm vela , e começaíTem. de íahir trás ellas

,

e a náo de Pêro Barreto na fua efteira , e

eile na trazcira com menos vela. As fuftas

de Melique Az tanto que viram abalar Dom
Lourenço , com novo animo

,
parecendo-

lhe que fugia , fahíram remo em punho com
Iium alarido que atroou todo o rio ;

por-

que
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que como o Sol ainda não tinha gaitado os

vapores delle , andava eíla grita , e aíli a

trovoada da artilheria tão embaçada na grof-

fura do ar
,

que não podia fahir dalli , e

era tudo hum trovão de vozes confufas
,
que

fazia tanto damno no anim.o de todos
,
que

té aos próprios authores aflbmbrava. E a

primeira obra que efta fuílalha fez naquella

remettida como gentes , foi chegarem á náo

de D. Lourenço
,

que ficava detrás de to-

das , e defcarregarem nella quanta artilhe-

ria levavam cevada , e huma chuva de fre-

chas ; e iíto tão a miude , e bailas
,
que coa-

lhavam mais o ar , do que eftava com a

fumaça da artilheria : ao que D. Lourenço

,

e Pêro Barreto refpondiam , com que algu-

mas das fuftas ficavam defapparelhadas de

galeotes meias efpedaçadas com a noíla ar-

tilheria ; mas andavam cilas tão azedas nef-

te feu modo de peleja
,

que lhe não fazia

temor verem ir o companheiro em pedaços

pelo ar. Havia neíle rio feitas pelos mora-

dores da Cidade três eílacadas
,

que atra-

veíTavam boa parte delle , as quaes eram

pêra ospefcadores da terra ao modo de co-

mo cá ufamos dos caneiros de pefcaria
,
po-

rém eílas tinham outra diíFerença : cá eram

de huns páos , a que chamam areca , tão

direitos , compridos , e delgados , como pi-

nheiros. Os quaes em terra á força de ma-
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ço mettiam em huns olhos de pedras de

mos , e então eram aprumados onde os que-

riam metter , todos em ordem , com que fi-

cavam mui íeguros
,
porque as mós affen-

tavam na vala ; epor razão do comprimen-

to que tinham ,
quando vinha a maré , cita-

vam tremendo como varas com a força dei-

la ; e fe algum navio queria paílar , eram
tão brandas

5
que davam o lugar neceíTario

pêra fua paíTagem , e tornavam-fe a endi-

reitar 5 á maneira de humas vergonteas. Vin-

do D. Lourenço acoíTado das fuílas , che-

gandp-fe , e affaílando-fe delie á maneira de

genetes , revezando-fe em quadrilhas , com
que encravavam muita gente da noíía , aíli

da náo , como da gale de Payo de Soufa

,

que a rebocava por acalmar o vento , deo
comíigo entre eíla eílacada , c como vinha

cncodada por razão de humia bombarda que

lhe a fuíla de Mclique Az deo per junto

do leme , cm a náo cahindo entre as cíla-

cas
,
que ellas foram correndo ao longo das

cintas do coílado meias embuizadas
,
quan-

do huma veio ter ao lugar da bombarda

,

barafuítou pelo baraço com que a náo ficou

retida , e o pczo da agua
,
que nella entra-

va , aíli a foi atraveíTando entre as outras

eílacas
,
que ficou amarrada , não a huma

,

mas a muitas. D. Lourenço vendo que a

náo de Fero Barreto com as outras fe hiam
fa-
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fahindo , e o rebocar da galé não furdia

avante , mandou a Pedreanes o Ganchino

Piloto da náo que foíTe ver o que os deti-

nha 5
porque per fora não viam coufa al-

guma. Tornado o Piloto aíUma debaixo da

náo onde foi , diíTe : Senhor , a náo fe vai

ao fundo per agua que faz , a qual anda

no paiol do pão \ e he tanto o fervor del-

ia ,
que não ha modo de a tomar , neyn quem

oufe de entrar dentro. Dada eíla nova , vi-

ram todos claramente fua perdição
^ porque

a olhos viftos a náo fe hia ao fundo , e a

galé por Ví\Q, arrebentar o cabo com a for-

ça que punha no remo , era já expedida

delia , mais por culpa dos remeiros , a maior

parte dos quaes eftavam feridos
,

que por

defeito de Payo de Soufa
;

porque como
o cabo arrebentou

,
quizera tornar a tomar

a náo , mas todo feu trabalho foi de bal-

de : cá a miaré defcia mui teza , e não ha-

via braço são
,
que pudeíTe romper o tczão

da agua , nem os ânimos de todos eram de-

fejos de ir bufcar a morte , vendo o mar
coalhado das fetas , e tiros das fuíias de

Melique Az. No qual tempo deram a Dom
Lourenço huma bombardada

,
que \\\q: le-

vou meia coxa , com que acurvou • ao que

logo acudiram os principaes da náo
,

que-

rendo-o paíTar em hum paráo que pêra iíTo

mandaram aperceber ao Contra-meilre , e
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levallo a curar á náo de Pêro Barreto , não

tanto por lhe falvar a vida
,
porque a feri-

da não era pêra efperar que a podia elie

ter
5
quanto por falvar fcu corpo

,
que não

vieíTe a mãos dos Mouros por honra defte

Reyno , e não fe gloriarem delle : tão pou-

ca efperança havia em todos de fe poder

falvar. Chegando a D. Lourenço os que

miniílravam efta obra de falvar com pala-

vras piedofas do eílado em que o viram

,

refpondeo que o leixaíTem
,
porque mais lhe

oífendia a alma cila piedade que com elle

queriam ufar , do que lhe laftimava o corpo

aqueila ferida
j
que lhes pedia que cada hum

tornaíle a feu officio de Cavalleiro como
eram

,
porque pêra elle qualquer peííoa baf.

tava pêra lhe atar aqueila ferida com huma
touca. E mandou que o encoílaílem ao pro-

páo junto do maílo meio aíTentado cm hu-

ma cadeira quaíi em giolhos , e vendo-íe

iiaquelle eílado , levantou as mãos a Deos

,

dizendo : Senhor
, fois te approwve de me

tirar o poder pêra ajudar a eftes Cavai-
leiros , í]ue derraynam feufangue por confif-

são da tua Fé : peço-te que aqui atado nef-

ta columna
^
que eu tojiio por gloria com a,

lembrança da tua , hajas por bem que os

ajude com afalia ^ pois naopofjo com apef-
joa

,
porque ellafeja teftemunha que te con-

fejjo com alma
, pois o corpo desfaíecco, Aca-

ban-
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bando eftas palavras , e convertendo-íe á

gente que pelejava ,
querendo-os ajudar com

outras , não da fraqueza da morte que lhe

vafava o íangue , mas que lhe diétava o ani-

mo de Cavalieiro, e eípirito de Catholico

barão , não perdendo o officio de Capitão

,

nem o conhecimento pêra dar gloria a feu

Deos j veio outra bombarda que lhe levou

íodalas coílas da parte direita dcfcubrindo-

Ihe os bofes. Morto eíle Capitão , deo a

morte licença que fem nenhum acatamento

,

por não verem alii jazer o feu corpo
,
que

per alguns homens de armas foíTe lançado

em baixo no convés , como lium facco de

terra junto do fogão ; e como era hum dos

maiores homens defte Reyno , aíH atroou a

náo a pancada que o feu corpo deo em bai-

xo
5

que muito maior terror fez no animo
de todos o tom deita cabida

,
que a vós da

fua morte. Ao qual corpo fcguio hum feu

pajem per nome Lourenço Freire Gato
,
que

o arrafiou per huma perna pêra dentro do
fogão pêra melhor poder prantear aquelle

que o creára , e per hum olho lançava as

lagrimas , e per outro vertia fangue de hu-

ma feta que lho quebrara , té que na entra-

da da náo foram os Mouros dar com el-

le 5 onde acabou fobre o corpo de feu Se-

nhor como leal criado , e efpecial Cavaliei-

ro
5
porque primeiro que o matafiem , fez

hum
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hum monte de corpos mortos , debaixo dos

quaes ficou enterrado o de íeu Senhor , e

elle fobre elles. Como a náo foi cheia da

morte de D. Lourenço , e ella aos olhos

viílos fe Ília ao fundo , foi tamanho o alvo-

roço deites dous Capitães , Mir Hocem , e

MeliqueAz, que leixáram de feguir as ou-

tras velas
,
pondo ambos todo feu poder

por tomar ás mãos os que ficavam vivos

nefta capitania , não fabendo fer o Capitão

morto , vendo que na tomada defta náo ef-

tava toda a gloria de feu vencimento. So-

mente hum dos feus galeões
,
que hiam na

eíleira de Pêro Barreto , não leixou de o fe-

guir hum bom pedaço ; mas quando vio

que Pêro Barreto o efperava , lançou anco-

ra 5 não oufando de o commetter, porque
também vio ellc que os feus fe punham der-

redor da capitânia , e era com tanta prefía

de chegar a ella , como que não tinham
mais que fazer q«e entrar dentro. Peró el-

les foram tão bem recebidos
,
que três ve-

zes os lançaram fora da náo : cá ella expe-

dia de fi a gente de Alir Hocem , e a fuf-

talha de Meliquc Az ao modo que faz

hum bravo touro a lebres que o acofsao

,

eftripando huns , embaçando outros , e ou-
tros atemorizando de maneira

, que aíli de-

cepada como eftava . e meia no fundo
,

não ouílivam de a entrar ^ e primeiro tomou
agua
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agua poíTe delia ,
que os Mouros. Porque

quando a já entraram, nem os nolíos tinham

pólvora , nem fangue , fem neíle tempo po-

derem fer íoccorridos , trabalhando niíTo os

Capitães quanto puderam
,

principalmente

Pêro Barreto , Duarte de Mello , e outros

,

mettendo-íe em as galés de Payo de Soula

,

e de Diogo Pires
,
que como Âyo de Dom

Lourenço , deíejava falvar fua peííoa por fa-

ber que ficava elle com meia perna fóra.

A qual nova levou o Coníra-meílre no pa-

ráo que pêra qUq apparelhou j e ifto caufou

fazerem ainda os Capitães muito maior di-

ligencia por chegar a elle , ao menos por

falvar fua peíToa
,

que da náo náo fliziam

conta ; mas nem vento , nem maré, nem
braço havia que ajudaíTe ao defejo que to-

dos tinham ; e fobre tudo eram impedidos

da fuílalha de Melique Az
,
que acabou de

encravar eíles poucos de galeotes que a iílo

partiram. Finalmente elles fe recolheram,

e os da náo de D. Lourenço já defunto

quaíi todos o feguíram : cá de cento e tan-

tos que eram , fomente foram cativos deze-

iiove y e entre os miortos , foram João Ro-
drigues Paçanha , que alli era Capitão do

convés , e feu irmão Jorge Paçanha filhos

de Manuel Pavçanha , e Pvuy Pereira do Al-

garve , Souto Maior , Franciico de Novaes

Capitão da proa , e Feitor da náo , Riiy de

...:^»- Sam-
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Sampayo , filho de Álvaro Ferreira , Antó-

nio de So.uía , Ruy de Soufa , Antão de

Gaa , Eftevão de Vilhena de Setúbal Ca-

valieiro da guarda d'ElRey
,
que era Capi-

tão da popa y Diogo Velho , e outras peí^

loas nobres. E fegundo íe afíirmou , ncíla

náo de D. Lourenço , e nas outras velas

,

dos no fios morreram cento e quarenta pef-

foas , e feridos foram cento c vinte e quatro
,

e as principaes peíToas dos cativos foram
,

Triílão de Gaa , Baíliao Rodrigues , que
ora he Juiz da balança da Moeda de Lis-

boa , Lourenço P'ilippe veador de D. Lou-
renço , Álvaro Lopes Barriga meílre da
náo 5 Gonçalo Tarouca criado do Vifc-Rey

,

e os outros eram hom.ens do mar , alguns

delies com feridas mais de morte
,
que com

efperança da vida. Dos quaes cativos o que
mais honra ganhou naquelle feito , foi hum
Grumete

,
que fervia de Gajeiro natural do

Porto per nome André Fernandes , ou Gon-
çalves , o qual fendo ferido per huma eC-

padoa de hum efpingardao , e aleijado da
mão efquerda , com a direita dous dias e

meio fe dcfendeo da gávea fem o poderem
entrar ; té que Melique Az vendo quão va-

lente homem era , mandou que lhe náo ti-

raíTem , e com grandes promcfiías , e jura-

mento da fegurança de fua vida fe entre-

gou
;,

o qual depois foi bem agalardoado

do
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do Vifo-Re^ , e acabou em Malaca coini-

tre de huma galé , fervindo primeiro muito

tempo de mellre da náo , em que iVíFonfo

d'Alboquerque andava. A qual viítoria poí^

to que foi havida per cfte deíaílre , e não
com aquelía liberdade de pelejar mao por

inão 5 como os noíTos quizeram , todavia cuf-

tou a Mir Hòcem , e a Melique Az mais

de feiscentos homens m.ortos , e grande nú-

mero de feridos ; e a perda , e damno def-

ta gente foi caufa de ambos fe deterem alli

alguns dias enterrando huns , e curando ou-

tros , e dar honrada fepuhura ao Embaixa-
dor Maim.ame ; ao qual mandaram fazer

huma mefquita , onde foi fepultado com
letreiro da caufa da fua morte , e alampa-

das de prata pêra arderem ante dle , haven-

do fer homem fandlo
,
porque além de fer

religiofo da fua fedia , dizem os Mouros
que morreo fazendo o Cala ,

que he aéco

de fua certa falvaçao. E fobre o corpo de

D. Lourenço mandaram eíles dous Capitães

fazer grande diligencia pêra também lhe

dar honrada fepultura , em lembrança da

viéloria que delle houveram ; mas Dcos não

lhe quiz entregar o corpo por dar maior
gloria a fua alma , a qual deve eftar entre

os eleftos de Deos no lugar daquelles que

são Martyres
,
pugnando pola Fé ^ e Lei de

Deos.

CA-
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CAPITULO IX.

Como os Capitães
,

que andavam com

D. Lourenço , levaram nova defua morte ao

Vifo-Rey feu pai : e como Melique Az lhe

eferevêo huma carta de confolaçao fobre el-

la : e as caufas porque , e o fundamento
da fua medrança , e da Cidade Dio , de

que elle era Senhor,

S noíTos Capitães como viram o feito

acabado , fahidos da barra do rio , fi-

zeram fua via caminho de Cocliij , hum
pouco defordenados , como quern não le-

vava Capitão m.ór ; e porém não tão efpa-

Ihados 5
que huns não fofíem em viíla dou-

tros pêra fe poder ajudar quando cumprilTe.

E fendo tanto avante como os ilhcos quei-

mados , que são junto de Goa , vieram dar

com elles Manuel Telles , AfPonfo Lopes
d'Acoita, e António do Campo, que hiam
de Ormuz \ e cuidando que eram Rumes

,

por muitos fmaes que lhe faziam não que-

riam efperar , té que vieram em conheci-

mento ferem elles ; os quaes fabendo aquel-

le defaílre , eftiveram todos em confelho

pêra tornar , e não ir ante o Vifo-Rey fem.

lhe levar nova fe era feu filho morro , fe

vivo ^ e quando foíTe morto , aprefentarem-

fe ante elle vingadores 5 e não menfajeiros

de
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de fua morte. Porém viíla a difpofição da

gente , e quão desfalecidos eftavam do ne-

ceíTario , e que tão grande coula
, (

pois fe

não achavam naquelle accidente
,
) não íb

devia de tornar a ella fenao per ordenança

do Vifo-Rej 5 foram- íe a qUc a Cochij , o

qual tomou a nova da morte de feu filho

com aquella paciência que tem tão catholi-

cos 5 e prudentes barões como elle era , di-

zendo áqueiles
,
que por iíTo o queriam con-

folar
,
que elle não podia defejar a feu filho

género de mais honrada , e m.elhor m.orte

que aquella
,
pois era por feu Deos , e por

feu Rey, e em oíiicios de Capitão, e Ca-

valleiro. PaíTados aquelles primeiros dias,

que todos o Vifo-Pvey defpendeo em man-

dar curar os feridos , e confolar aos que

temiam poder elle ter algum efcandalo del-

les cm não acudirem a feu filho
,

porque

não havia algum que o viífe morrer, peró

que elle foubeíTe que não era feu filho ho-

mem que fe havia de entregar em cativei-

ro 5 a primeira diligencia que fez pêra fa-

ber fe era vivo , foi mandar hum Jogue a

Chaul a iíFo ; o qual Jogue era de huma
certa feda de homens ao modo de Filofo-

fos que leixam o Mundo , e em habito vil

,

e baixo andam per todalas terras em roma-

rias , e ás vezes fe apartam em lugares foli-

tarios a fazer penitencia , e por iíTo entre

os
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os Gentios sao tidos em grande veneração

,

e podem andar per toda a parte fem lhes fer

feito algum damno , dos quaes em. outra

parte faremos maior relação. Eíle como era

homem
,
que em Cochij tinha alguns paren-

tes
,
per meio d'ElRey á inílancia do Vifo-

Rey fez íeu camánho a Cambaya , e foi ter

com os cativos
,
que cativaram em a náo de

D. Lourenço , indo eiles prezos em carre-

tas de hum lugar de Cambaya chamado Ga-
ga porto de mar perChampanel , huma Ci-

dade das principaes do Reyno ; e o modo
que teve de lhe falia r , foi chegar-fe a hu-

ma das carretas , onde hiam Triftão de Gaa
,

e Baílião Rodrigues ; e fazendo que lhe pe-

dia efmola , como que foíTem Gentios , deo-
Ihe hum pelouro de cera , e diíTe-lhe : Re-
fpondei ao que achardes dentro , e eu tor-

narei a vós daqui a dous dias. Na qual

cera vinha hum efcrito do Vifo-Rey , a fub-

ftancia das breves palavras que trazia , di-

zia fe feu filho era morto , e que homens
eram cativos pêra logo prover na folíura

delles. Ao que refpondêram nas coílas da
carta

,
que tornaram dar na própria cera ao

Brâmane per aquelle modo que a elle deo

,

e per ella foube o Vifo-P^ey da morte de
feu filho 5 e quantos eram os cativos. Ten-
do elle já ao tempo que eíte Brâmane veio

fabido todo o cafo per cartas , que Mouros
TonuILP.L O de
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de Chaul lhe efcrevêram , e aíli per huma
carta de confolaçao

,
que lhe Melique Az

efcreveo fobre eíla morte de feu filho com
grandes gabos de fua cavalleria , e o que fi-

zera té leu falecimento. Que quanto aos

Portuguezes
,

que cativaram na entrada da

náo
5
queElRey de Cambaya mandara que

ihos levafiTem á Cidade de Champanel , on-

de elle eílava , deíejando de ver homens
que taes couías faziam; que elle trabalharia

muito poios haver , e feriam delle tratados

como fua Senhoria faberia per elles : cá os

homens
,
que tinham nome de Cavaileiros

,

no lugar da peleja haviam de romper a car-

ne de feu imigo , e depois de vencido , o de-

viam tratar como irmão. E porque não tar-

dou muito tempo que o Vifo-Rey foi to-

mar conta a Melique Az dentro no feu por-

to de Dio do cativeiro deíles homens , on-

de lhos elle trouxe ; e daqui cm diante

toda efta noíTa hiftoria vai tratando dos ne-

gócios , e guerra que tivemos com eíle Mou-
ro y fendo vaííallo d'ElRe7 de Cambaya

,

do qual fempre fazemos maior menção em
quanto elle viveo

,
que do próprio Senhor

;

convém que digamos que homem era , e os

méritos per que veio ter áquelle eítado. Se-

gundo o que pudemos alcançar dos que par-

ticular communicação tiveram com efte Me-
lique Az

;,
elle era Roxo de nação , dos

Chri-
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Chriftãos heréticos da Roxia , trazido a

Conftantinopla entre outros cativos ,
que os

Turcos de lá coílumam trazer. O qual fen-

do comprado per hum mercador ,
que trata-

va naqucllas partes de Conftantinopla pêra

Damalco , e Alepo , e dahi pêra Baiçorá

,

que he no fim do mar Perfico , aconteceo

que indo eftc mercador em huma canla de

Alepo pêra eíle Bafçorá , faltaram com a

cáfila huns Alarves que a quizeram roubar

,

em defensão da qual fe puzeram todolos

mercadores. Na qual peleja efte Melique
Az

,
(que naquelle tempo havia nome Yaz ,)

com.o era mancebo , e fegundo o ufo da
pátria

,
grande frecheiro , fez coufas por

lalvar o Senhor
,
que naquelle feito mere-

ceo nome de valente homem. Salva a cá-

fila do concurfo dos Alarves , chegou a Baf-

çorá 5 e o Senhor de Yaz com faas merca-

dorias paíTou-fe a Orm.uz , e dahi ao Rcy-
310 de Cambaya , reinando ElRey Mahamud

,

com o qual tendo negocio efie mercador,
fez-lhe hum prefente das coufas que levava

,

e entre ellas lhe deo efte Yaz feu efcravo

,

como huma jóia de m.uito preço
,
por fer

muito bom frecheiro , e mancebo de gran-

de animo no que tinha vifto delle. Ficando
efte Yaz com ElRey , como naquellas partes

efta de cavalleiro habilita tanto os homens,
que de eícravos os faz livres ^ e fobem a

O ii ef-
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eftado de fenhores , aconteceo que fobre o
nome de valente homem

,
que elle cobrou

nas guerras do Reyno de Cambaya , fuc-

cedeo eíle cafo
,

per que íicou livre de eC-

cravo que era. Eftando ElRey em hum cam-
po 5 onde tinha aíTentado feu arraial de hum
exercito de gente por caufa de huma guer-

ra que fazia a EiRey do Mando
,
paílando

per cima hum milhano , deo huma talhadu-

ra, que veio cahir fobre a cabeça d'ElRe7,
que acertou de eftar no campo fora da ília

tenda ; e como os Mouros são mui agou-

reiros acerca deílas coufas que os cuja

,

principalmente em afto de guerra , e mais

vindo do ar , houve ElRey tanta paixão

,

que convertendo-fe pêra osqueeftavam der-

redor delle , diífe : Não fei confa que ago-

7'a nao déjje por matar aquella ave, Yaz

,

que eilava prefente, ouvindo as palavras d'El-

Rey 5 embebeo huma frecha no arco , e aíli

o favoreceo a fortuna pêra vir a eftado que
veio

5
que veio o milhano abaixo atraveffa-

do na frecha. E aprefentado ante EIRey
aquelle feudefejo pofto emeíFeito, ficou tão

contente da deftreza de Yaz
,
que logo alli

o fez livre , e mandou dar foldo de homem
livre. Finalmente ,

porque além da fua valen-

tia era homem prudente , e fagaz em os

negócios
,
pouco , e pouco fubio ante El-

Rey a gráo de hum dos principaes Capi-

tães
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tães que tinha 3 dando-lhe por dignidade efte

pronome Melique
,

que he denotação de

honra acerca delles ; e mais cm galardão de

feus ferviços , a requerimento dclle , lhe deo
a povoação de Dio

,
que eítá íituada em hu-

ma ponta que a teiTa faz ; e porque o mar
a cercou com hum eíleiro

,
que a tornea de

todo emx figura de triangulo , ficou com no-

me de Ilha. A qual povoação
,

( fegundo
contam as Chronicas dos Rcys do Guzara-

te
, ) Daria r Hão pai deíle Mahamed edifi-

cou 5 fendo fomente hum pequeno acolhi-

mento de pefcadores
,
peró que antigamen-

te já alli folTe huma Cidade , de que havia

poucas ruínas , fomente alguns letreiros em
lingua Guzarate antiquiílimos. E a caufa def-

te Rey Dariar Hão Mouro edificar aquella

Cidade
,
(fegundo fe conta na Chronica dcf-

te Rey
,
) foi de huma vidioria

,
que ellc hou-

ve dehuns juncos de Chijs
,
que alli vieram

ter em tempo que elles tinham Feitoria em
Cochij , e em algumas partes da índia. Em
a qual peleja morreram dous irmãos d'El-

Rey , e finco tios com muita gente nobre
do Reyno , e elle ficou mui mal ferido

;
po-

rém no fim delia tomou os juncos, que são
náos de boa carga , em que hoUve grande
defpojo ; e por memoria de tão iliuílre fei-

to , em. quanto fe alli deteve no enterrar os

mortos , a que logo fez huma mefquita,

man-
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mandou fundar huma povoação , a que poz

nome Dio. A qual pofto que ao tempo que

ElRey Mahamud a deo a Melique Az , era

coufa nova , e pouco frequentada de gente
;

como elle Melique Az era homem experto
,

e prudente , com fua induftria a fez tão cé-

lebre per trato de mercadoria
,
que além do

que cada hum anno pagava a ElRey de tri-

buto 5 fe fez hum riquiílimo homem , com
que fortalece© , e nobreceo a Cidade de mu-
ros , torres , e baluartes

,
principalmente de-

pois que nós entrám.os na índia. No qual

tempo concorriam a cila tantas náos do
mar Roxo , Períico , e de toda a coíla da

Arábia , e da índia
,
que os lugares de den-

tro da enfeada de Cambaya
,
que per razão

do trato eram ricos , e nobres , ella os des-

fez. Cá por ella eílar fora dos Macareos da

enfeada de Cambaya , com os quaes fe per-

dem muitas náos por ferem tão grandes que

as foçobram , tanto que eíla Cidade Dio
foi povoada , o que as outras tinham de

proveito
5
por fer de mais fegura navegação

,

chamou pêra íi , da qual coufa começou
Melique Az fer mui invejado , e tinha ante

ElRey grandes competidores
,
principalmen-

te hum Melique Gupi Senhor da Cidade

Baròche
,
que he dentro na enfeada de Cam-

baya
5
por ter perdido todo o feu trato por

razão de Dio. Morto ElRey Mahamud,
que
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que fez honrado eíle Melique Az , e rei-

nando ElRey Modafar feu filho . e depois

EIRey Bádur que lhe íuccedeo
,
(como

adiante veremos,) era já eíte taopoderofo,

e ufava de tantos artifícios
,
que fe fazia te-

merofo aos mefmos Príncipes , temendo el-

les a amizade ,
que elie moílrava ter ccm-

nofco. E de fe elles não fiarem delle, peró

que os ferviíTe , e pola necellidade que ti-

nham de feu ferviço , elles lhe faziam mer-

cê , dando-lhe terras , e accrefcentamcnto :

era elle tão poderofo , e eílava fempre tão

apercebido , como fe per elles houveífe de
fer cercado per terra , ou per nós pelo mar

,

de maneira
,
que tendo EIRey Bádur huma

guerra com os Resbutos
,
povos que confi-

nam com as mefmas terras de Dio , levou

elle Melique Az em fua ajuda eíle exerci-

to : de cavallo dez mil , de pé quinze mil

,

em que entravam quinhentos archeiros de
fua guarda , efpingardeiros trezentos , bom-
bardeiros fincoenta , homens de enxada,
fouce , e machado pêra fazer caminhos qui-

nhentos , carretas com artilheria , e muni-
ções quinhentas , de bois de carga

,
que fer-

viam de açacáes de acarretar agua quinhen-
tos , e outros tantos que levavam manti-

mentos , de camellos com tendas , e maçame
delias quinhentos , e de artilheria de toda

forte fetenta peças , e de frechas fobrecelen-

íes
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tes duzentas mil , com outras muitas armas

,

e munições que refpondiam a tamanho ap-

parato , tudo á fua cuíla , fomente aJguma

de gente de cavallo
,
que lhe ElRey man-

dou fazer á fua. Na qual ida que fez com
eíle apparato , fendo aquella terra de Cam-
baya mui fértil , e barata , e o foldo pêra

comer mui pequeno , ainda gaílava por dia

quarenta milfedeas, moeda que são da nof-

fa mil e duzentos cruzados, a razão de do-

ze reaes a fedea , tendo neíte me foio tempo
noventa velas de remo , a maior parte das

quaes mantinha ã curta d'ElRey , fazendo-

lhe crer ferem neceííarias pêra defendimento

da cofta por caufa das noíTas Armadas. E
valia então o rendimento aííi da Cidade de

Dio 5 como de outros lugares que lhe os

Reys deram
,
que pagando elle hum tanto

2 ElRey
,
que era a maior parte , fícava-lhe

pêra fua defpeza cento e felTenta mil cruza-

dos por anno ; e a fora eíle rendimento,

tinha tratos , e induílrias
,
que importavam

hum groíFo dinheiro , a maior parte do qual

gaitava não fomente neftas coufas , mas
ainda em groíTas peitas aos acceitos a ElRey
por fe fegu rar naqueile fenhorio. E era tão

fagaz 5 e artifíciofo em feu viver
^
que á fua

própria cuíla per terra fe fegurava delRey

,

e pelo mar , moílrando temor de nós á cuíla

delle 5 tendo fempre pêra ifíb preítes muitos

na-
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navios de remo ; no provimento dos quaes

embebia toda a parte
,
que ElRey havia de

haver do rendimento de Dio. E porque com
noífas Armadas as náos que vinham a eíle

porto de Dio não oufavam de navegar por

ferem de Mouros noíibs imigos , em que

Meiique Az começou logo íentir a perda

no rendimento da entrada , e fahida das

mercadorias ;
quando Mir Hócem chegou

a Dio , foi mui bem recebido delle
,
porque

também per fua intercefsao ElRey de Cam-
baya tinha efcrito ao Soldáo , oíferecendo-

Ihe feus portos , e ajudas , mandando Ar-

mada contra nós. Porém como Alelique x\z

era cautclofo , e homem que olhava ao lon-

ge o fucceílb das coufas
,

poílo que foíTe

com aquella frota de navios de remo em
ajuda deMirHòccm, que caufáram a mor-
te de D. Lourenço , teve m.odo como elie

foíTe diante a receber o primeiro encontro

de qualquer damno
;

porque feu propoíito

foi, que fe Mir Hócem levaííe a peor, não
lhe dar tanto a mão que lhe íicaiTe lá o bra-

ço. Mas com.o a fortuna favoreceo a fua

induílria , a primicira coufa que quiz da vi-

doria 5 foram todolos cativos , os quaes

mandou curar, e tratar com todolos minios
que pode , e depois de curados os mandou
a ElRey de Cambaya á Cidade de Cham-
panel

j
porque além d'ElRey os querer ver^

fa-
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fazia elle muito em feu credito ir ante elle

teílemunho ,
que os feus navios foram a cau-

fa principal da viéloria , a qual abonação

MirHócem também ante o Soldao quizera

ter com aquelle prefente. Melique Az , além

de lançar mão deíles cativos pêra eíFeito de

feu credito ante ElRey , e de fe poder apro-

veitar delles ao diante com o Vifo-Rey

,

por lhe aprazer , como diílemos , mandou
fazer grandes diligencias fobre o corpo de

D. Lourenço pêra lhe dar folemne fepultu-

ra
5
porque entendeo que a fua morte nao

havia de paílar fem punição ; e por iíTo per

huma parte efcrevia ao Vifo-Rey cartas de

conforto , e per outra fortalecia a Cidade

,

como quem efperava o retorno da ajuda

que deo a Mir Hòcem , a qual não tardou

muito tempo , como fe verá neíle feguinte

Livro.

DE-
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Dos Feitos
5
que os Portiigiiezes fizeram

no deícubrimento , e conquifta das

terras, e mares do Oriente: em que

fe contém como o Vifo-Rey D. Fran-

cifco d'Almeida desbaratou a Arma-
da do Soldao do Cairo , e o mais

que fez té o matarem na Aguada de

Saldanha vindo pcra eíle P^eyno.

CAPITULO L

Como o Fifo-lley D. Francifco fe fe%
preftes pêra ir ãeftruir a Armada de Mir
Hgcem ; e ante que partijje , deo defpacho a
duas Armadas que defte Reyno foram : hu-

ma do anno de fete ,
que mver^iou em Mo-

çarnhique ; e outra de oito , Capitão mór
Jorge d'Aguiar : e o que pajjou com Affonfo
d^Alboquerque emCaiíanor indo de Ormuz.

OViso-Rey d. Francifco como tinha

poílo a coniblaçao da morte de fcu

íilho na vingança delia , tanto por fa-

tisfazer ao paternal amor
, que leva trás ii

a maior parte do defcjo dos homens , co-

mo porlaber quão alvoroçados andavam os

Mou-
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Mouros , tomando huma nova oufadia nef-

ta Armada do Soldáo j a primeira coufa em
que entcndeo foi em dar ordem a que to-

dalas náos , e navios
,
que haviam mifter cor-

regimenlo , fe trabaihaííe neiles
,
principal-

mente em a náo Flor de la mar , em que

João da Nova andou com AfFonfo d'A]bo-

querque em Ormuz, que, como diJTemos,

quando fe delle apartou não fe podia ter fo-

bre agua : cá por fer de quatrocentos toneis ,

e a maior que então havia na índia , efpe-

rava o Vifo-Rey de ir nelia bufcar Mir Hó-
ccm ,

que naquelle tempo andava na boca

dos Mouros , como hum remidor
,
que os

hia a falvar do noíTo poder. E o que mais

accrefcentou o animo a eíles Mouros na-

quella conjunção foi não verem aquelle

anno de fete alguma náo deíle Reyno
,
por-

que todalas que partiram , invernáram em
Moçambique fem os noíTos diílb ferem fa-

bedores ; fomente no fím de Maio do anno

feguinte foi ter o Commendador Ruy Soa-

res detrás do Cabo Comorij meio perdido :

da chegada do qual o Vifo-Rey per Pata-

mares foi avifado , não per eile , mas per

hum Senhor Gentio fem faberem que náo

era , fomente teve prefumpçáo que podia

fer AíFonfo d'Aiboquerque , e que cigarra-

ra com algum temporal. E porque era no

inverno daquellas partes , e a náo não po-

de-



Década II. Liv. HL Cap. L 221

derla vir a Cochij , mandou lá Garcia de

Soufa em huma caravella com ancoras , ca-

bres , e outros provimentos pêra fe repai-

rar , té que o tempo défíe lugar a fe vir,

e cartas ao Senhor da terra pêra todo o fa-

vor que houveíTe miíier ; a qual viagem Gar-

cia de Soufa fez com aííás perigo , e por

não poder tornar a Cochij
,
per terra man-

dou Ruy Soares ao Vifo-Rey as cartas que

levava deíle Reyno. E afu lhe dava conta

como naquella fua viagem , fendo tanto avan-

te como o roílo do Cabo Guardafu , topa-

ra com huma náo de Mouros , com a qual

eílivera aferrado quatro horas , e que nao

fizera tao pouco em fe falvar delia por fer

mui grande , e atulhada de gente , em que

houve de ambalas partes tanto damno
, que

cada hum fe contentou de nao tornar áquel-

la requefta , e principalmente elle por ter

já cahido em pena , indo com aquelle re-

cado que importava mais que tomar a pró-

pria náo
3
poer-fe a perigo de nao ir avan-

te.- As quaes cartas chegadas a Cochij con-

foláram a todos , fabendo a frota que eíla-

va em Moçam,bique , e muito mais o Vifo-

Rey
,
porque com fua chegada poderia ajun-

tar velas 5 e gente pêra confeguir feu defe-

jo. E porque com. a vinda daquellas náos

havia de ter trabalho no aviamento da car-

ga delias, porque fe haviam de ajuntar duas

Ar-
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Armadas , efta de fere que não paíToii , e a

outra do anno de oito
,
que havia de par-

tir deíle Reyno , as quaes o podiam impe-

dir algum tanto mais do que queria o ne-

gocio que havia de ir commetter, mandou
prover nas feitorias tudo, pêra que não lhe

occupaíl^^m muito tempo. E certo
,
que fe-

gundo foi grande a frota , que o anno de
oito defte Reyno partio , fe ella chegara

inteira na ordenança que EIRey a manda-
va , muito maior trabalho lhe houvera ain-

da de dar do que elle imaginava
,

porque
nelia o mandava EIRey vir

,
que fora pa-

ra eiie termo de miorte não leixar acabado

o que elle fez
;

que além de fer hum dos

mais illuílres feitos que fe na índia fizeram
,

ficara em rifco de fe perder. Porque ifto

temos viílo no decurfo defta conquiíla de

Afia
5

que cada humx dos que a governam
quer acabar o que começa , e poucos dam
fim a obra começada per outrem : caufa de

ferem perdidos negócios de muita impor-

tância , e em feu lugar fuccederem grandes

inconvenientes ; e que quando alguns fe fol-

dáram foi á cufta de vidas de homicns , e

da fazenda d'ElRey , como fe não foíTe

mais gloriofo dar bom fim a hum honra-

do negocio
, que principiallo

,
pois fabe-

mos que o fim , e não o princípio he o que

approva, ou reprova todalas coufas. Mas
-i-n. prou-
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prouve a Deos que as coufas da Armada

,

que partio o anno de oito defte Reyno , em
que elle Viíb-Rey fe havia de vir , fe or-

denaram de maneira , ainda que com traba-

lho , e perda dos navegantes
,
que deo el-

le fim a feu intento : e as cauías que El-

Rey teve de mandar tamanha frota , como
veremos , foram eílas. Vendo elle como a

conquiíla da índia era tao derramada , e

tão grande coufa
,

que hum Capitão não

podia fer prefente em tantas partes , como
era as pcrque fe vafava a efpeciaria per mãos
dos Mouros , que era o eíTencial da con-

fervação do eftado delia, porque armas fem

o commercio , e fruto que ella em fi con-

tinha , não fe podiam foíier, e com huma
coufa fe podia confervar a outra ; ordenou

de repartir efta conquiíla em duas capitanias

mores : huma
,
que comcçaíTe em a forta-

leza de Çofala , e acabaífe na ponta de Dio
,

que he no Reyno Guzarate ; e a outra def-

ta ponta té o Cabo Comorij. Porque os

Mouros 5 depois que viram que com noíías

Armadas não podiam navegar as elpecia-

rias 5 as quaes Armadas regularmente anda-

vam de Cochij té Chaul , bufcáram outro

modo de navegação
,
principalmente os do

eílreito de Meca : cá eftes íábiam-fe já guar-

dar da cofta , navegando tanto ao pégo^
que não pudeiTem fer viílos^ e fendo tanto

avan-
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avante como o porto que hiam demandar
^

commettiam a terra de roílo ; e quando ía-

híram do porto per o mefmo modo cm hu-

ma noite , fe faziam ao mar de maneira

,

que íaivos daquelia cofta , navegavam pêra

o eílreito ,, cuja entrada como achavam lim-

pa de noíTas Armadas , navegavam ícgnra-

mente pêra a índia
,

pêra Malaca , Cam-
baya , Ormuz , e pêra toda Ias outras par-

tes : o que não podiam fazer, andando duas

Annadas repartidas , huma em a coíla da

índia , e outra na cofta da Arábia. Tam-
bém quizeram alguns dizer que perefte mo-
do 5 além. de ElRey fegurar melhor a guar-

da daqueilas coftas , não fazia tamanho ef-

tado a hum fò homem ; e que efte não fo-

ra pequeno refpeito pêra efta repartição de

conquiíla , a qual fegundo o tempo depois

moílrou
5
pudera-fe chamar divisão pêra pa-

recerem muitas coufas de feu ferviço m.ais

que boa governança. Para fundamento do
qual propofito era ordenada a fortaleza de

Çocotorá , onde o Capitão mór da cofta

de Arábia podia invernar por eftar no meio
daquelia primeira conquifta ; e o fegundo

Governador havia de reíidir em Cochij ao

tempo da carga das náos. E porque ElRey
mandava vir cfte anno de oito o Vifo-Rcy

,

ordenou que AíFonfo d'Alboquerque
,
que

andava na cofta da Arábia , fe paíTaíTe alu-
dia ,
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dia , cada hum com feu regimento , fem hum
fe metter , nem entender na governança do

outro , cora. novo titulo per íi : cá o pr-i-

meiro fe intitulava Capitão mor do mar da

Ethiopia 5 Arábia , e Períia , de Çofala té

Cambaya , e o outro da índia ; e ainda

,

fegundo fe aííirmou , a tenção d''EiRe7 era
,

que fe Diogo Lopes de Sequeira
,
que eíle

mefmo anno de oito mandou com quatro

velas a defcubrir a Cidade de Malaca , def-

cubrindo-a , ficar naquella parte em outra

capitania mc5r pola grande diftancia que

havia de huma á outra. Aííi que com eíle

fundamento mandou EiPvey o anno de qui-

nhentos e oito dezefete veias . que partiram

em duas capitanias : a primeira era de tre-

ze , oito que hiam pêra a carga da efpecia-

ria por ferem náos grandes , de que eram
Capitães Triftão da Silva filho de Affoníb

Telles de Menezes
, João Rodrigues Perei-

ra filho de Reimão Pereira, Vafco Carva-
lho filho de AJ.varo de Carvalho , Álvaro
Barreto filho de Aires Barreto , Francifco Pe-
reira Peftana , o qual hia pêra Capitão de
Quiioa cm lugar de Pêro Ferreira : Gonça-
lo Mendes de Brito irmão de Ruy Men-
des da Porta da Cruz em Lisboa

, João Col-
laço hum Cavalleiro da guarda d'ElRey : e
jia maior náo das ordenadas pêra a carga
da efpeciaria

,
que fe chamava S.João, que

TomALP.L P era



226 ÁSIA DE JoAO DE Bartios

era a maior da frota , hia Jorge d'Aguiar.

Ao qual ElRey encommcndou a capitania

mor de todalas náos , aííi deílas da carrei-

ra , como das ordenadas á capitania mor
da coíla da Ethiopia , e Arábia , onde clle

Jiavia de ficar, e as náos da carga paíTar á

índia , e com ellas eíla S. João , de que fe

elle havia de mudar a outra das de fua Ar-
mada

, porque nefta mandava ElRey que
fe vieíle o Vifo-Rey D. Francifco d'Almei-
da. Os Capitães das íinco velas

,
que com

elle Jorge d'Aguiar haviam de ficar de Ar-
mada , eram Duarte de Lemos da Trofa fi-

lho de João Gomes de Lem.os , o qual hia

por Sota-capitão pêra fucceder a elle Jorge
d'Aguiar por fer feu fobrinlio , e Vafco da

Silveira filho de Mofem Vafco , Pêro Cor-
rêa filho de D. Fr. Payo Corrêa Bailio da
Ordem de S. João , e Diogo Corrêa feu ir-

mão. E além deílas íinco vélas
, que com

clle haviam de ficar , AíFonfo d'Alboquer-

que lhe havia de mandar outras , em que

entravam navios de remo
,
pela ordem que

ElRey mandava em feu Regim.ento. As
quatro vélas

,
que Diogo Lopes de Sequeira

levava pêra o feu defcubrimento , de que

elle era Capitão mor , também eram quaíi

do porte das de Jorge d'Aguiar , navetas

de cento e fincoenta té oitenta toneis , os

Capitães das quaes eram Jeronymo Teixei-

ra
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ra filho de João Teixeira de Macedo, Gon-
çalo de Souía hum Cavalieiro

,
que depois

foi Meirinho do Paço d'EiRey D. Manuel

,

João Nunes outro Cavalieiro de fua cafa.

Apercebidas as quaes veias
,

partio Diogo
Lopes de Sequeira com as fuás a finco do
mez d'Abril deíle anno de quinhentos e oi-

to, eJorgedAguiaraosnove, partindo com
toda a fua Armada junta ; mas depois de
fua partida foi a mais derramada que quan-

tas té então 5 nem depois per muito tempo
foram deíle Reyno , porque mui poucas
mantiveram companhia ás outras das da
capitania de Jorge d'Aguiar , c aíli derra-

madas foram ter a Moçambique , fomente
elle que fe perdeo com muita gente nobre
que levava ; e fegundo dilTe Álvaro Barre-

to Capitão da náo Sandia Martha
, que hia

em fua companhia a ré delle
, perdeo-fe

de noite nas Ilhas de Triftão da Cunha.
Leixando eílas duas Armadas , a de Jorge
d'Aguiar , e a de Diogo Lopes , de que
adiante faremos relação , e feguindo a ef-

critura com a viagem das náos ordenadas
pêra a carga da pimenta , elias chegaram á

índia 5 e também as que invernáram do an-

no paíTado de fete , fomente a ndo Leonar-
da , Capitão Francifco Pereira Peilana

,
que

invernou em Quiloa pêra onde dle hia por
Capitão. Com a chegada das quaes náos

P ii to-
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toda a gente da índia cobrou grande ani-

mo 5 e principalmente o Vifo-Rey , cá lhe

deo caufa de fe aperceber com maior dili-

gencia pêra efFeito de ir bufcar Mir Hóceni
vendo gente freíca , e algumas munições de

que eílava neceíUtado
;

porque como elle

efperava de fe vir aqueiie anno pêra elle

Reyno por lho ElRey mandar
,

primeiro

queria leixar elle feito dos Rumes acaba-

do , ou acabar nelle. Poílo que a feu pare-

cer elle nâo fazia fundamento de fe poder
vir aquelle anno , cá nao via na índia duas

peífoas que elle pêra iíTo efperava , Affonfo

d'Alboquerque
5
que o havia de fucceder , e

a náoS.Joáo, Capitão Jorge d'Aguiar, ein

que ElRev mandava que vieíTe : na qual

náo hia hum das principaes vias das Cartas

d'ElRey , ás quaes fe elle remettia em liu-

ma carta que o Vifo-Rey houve. Finalmen-

te dando ordem aííi ás coufas defta Arma-
da pêra > os Rumes , e carga da efpeciaria

das náos que haviam de vir aquelle anno

pêra eíle Reyno ,
por lhe falecer canella

pêra ellas , mandou a Nuno Vaz Pereira

em a náo Sanfto Efpirito á Ilha Ceilão pê-

ra a trazer, o qual era vindo de Çofala em
as náos da Armada de Jorge de Mello

^

leixando a fortaleza entregue a Vafco Go-
mes d'Abreu , como atrás fica. Da qual ida

não trouxe coufa alguma ^ fomente veio com
elle
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cUe Garcia de Soufa
,
que lá eílava da ida

que fez quando foi prover a náo de Ruy
Soares : e a caufa de não trazer canella

,

foi eílar o Rey da terra mui doente , e os

Mouros terem damnado o Gentio em ódio

noíTo. E pofto que Nuno Vaz lhe pudera

fazer damno , levava Regimento do Vifo-

Rey
5
que não moveíTe guerra por razão da

paz
5 que feu filho D. Lourenço tinha aíTen-

tado , de que eílava por teílemunha o Pa-

drão que leixou poílo em o lugar de Co-
lumbo

,
que Nuno Vaz vio. Neíle mefmo

tempo mandou também o Vifo-Rey a Pê-

ro Barreto com onze velas pêra em quanto

elle defpachava as náos da carga
,

que ha-

viam de vir pêra efie Reyno , andaíTc cor-

rendo a coíla do Malabar té Baticalá , im-
pedindo não entrarem , ou fahirem náos de
Mouros 5 fenão aquellas que tinham fua li-

cença pêra poder navegar ; e aíli a Armada
que o Çamorij fazia pêra enviar a Dio a

Mir Hócem , como lhe tinha promettido

,

(íegundo adiante verem^os
,
) e que elle Pê-

ro Barreto o eiperarie naquella paragem té

fe ir ajuntar com elle , e dahi partirem ao
feito dos Rumes. E os Capitães que hiam
com elle , eram Aífoníb Lopes d^Acoila

,

Manuel Telles , António do Campo , Ál-
varo Paçanha , Pêro Cam , Filippe Rodri-
gues 3 Luiz Preto , Payo de Soufa ^ Diogo

PÍ-
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Pires 5 e Simão Martin?. Partida efta Ar-i

mada , começou o Vifo-Rey defpachar as

náos da carreira ; e como duas eram car-

regadas 5 fazia-as partir na ordenança que

vinham ; fomente Jorge de Mello Pereira a

rogo delle Vifo-Rey ficou com a fua náo

Belém por IJie a elle também parecer que

naqueile feiro dos Rumes fervia mais El-

Rey
,
que vir aquelle anno com carga par-

tindo de lá tantas náos : e parece que o ef-

pirito diíTe ao Vifo-Rey quanta neceílidade

tinha delle polo que depois paflbu na Agua-
da de Saldanha , como veremos ern feu lu-

gar. E porque algumias náos da carga ha-

viam de tomar gengivre em Cananor , cá

do mais que havia em Cochij eftavam de

todo preftes
,

partio-fe com ellas pêra Ca-
nanor a vinte de Novembro , onde chegou ;

e tendo ainda por defpachar a náo de Fer-

não Soares , e a de Ruy d'Acanha , veio

ter com elle AíFonfo d^Alboquerque
, que

vinha de Ormuz pêra fucceder na capitania

inór da índia por as Provisões que lhe El-

Rey mandou. Aprefentando as quaes , o Vi-

fo-Rey lhe refpondeo
,

que elle vinha já

tão tarde por eftarem em féis de Dezem-
bro , fendo as mais das náos da carga par-

tidas pêra efte Reyno , e elle Vifo-Rey pof-

to em caminho pêra ir lançar os Rum.es
,

donde eftavam foberbos da viítoria que ti-

nham
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nham da morte de feu filho : que elle não

fabia dar melhor remédio áquelle feu reque-

rimento
5
que ficar alli em Cananor , ou ir-

fe pêra Cochij repoufar feu corpo dos tra-

balhos donde vinha , e elle Vifo-Pvcy iria

repoufar o féli animo na deílruiç:ao daquel-

les Rumes
,

que foram caufa da morte de

feu filho ; e que fendo N. Senhor fervido

que elle não ficaíTe vivo daquella cmpreza

,

então lhe ficava a índia entregue fcm mais

requerimentos ; e tornando delia, elle lha

entragaria conforme as Provisões d'ElRe}r

feu Senhor. Ao que Aífonfo d'Alboquer-

que replicou , dizendo
,
que quanto ás náos

,

que ainda alli tinha duas , a de Fernão Soa-

res , e a de Ruy d'Acunha , em que fc po-
deria vir 5 e que pcra lançar os Rumes
elle o iria fazer. Ao que o Viíb-Rey re-

fpondeo
,

que elle tinha a efpada na mão

,

e que nunca coílumára de a dar a ourrcm
pêra lhe vingar fuás próprias injúrias. ARon-
ib d'Alboquerquc

,
pofto que lobre iílo rc-

petio muito mais palavras , vendo que lhe

não fundiram pêra feu requerimento , e pro-

teicos que fobre iíTo fez , tirados feus inftru-

mentos , foi-fe pêra Cochij em a fua náo
Cirne

,
que a não podiam eílancar da mui-

ta agua que fozia. E porque elle , depois
que invernou em Çocotorá , tornou outra

vez a Ormuz, ante que paílemos adiante,

fa-
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faremos relação do que paíTou té chegar â

fe ver com o Viío-Rey.

CAPITULO 11.

X)o que Affonfo ã"Alhoquerque fez depois

que chegou a Qocotord pêra infernar : e

do que mais pajjou da tornada
que fez a Ormuz.

AFfonfo d'Alboqucrqiie ante que chegaf-

fe á Ilha Çocotorá
,
quando partio de

Ormuz pêra invernar nella ,
parecia-lhe que

naquelles mezes do inverno podia tomar al-

li algum repoufo de quantos trabalhos ti-

nha palTado no cerco de Ormuz
;
peró de-

pois que chegou á fortaleza , e vio o eíla-

do em que eílava a gente , houve que os

fcus ie podiam ibfrer em reípeito dos que
ella tinlia paliado. Porque os mais dos ho-

mens eílavam pcra expirar , aííi de fome

,

como das enfermidades
,
que por razão del-

ia lhe fobrev leram com os máos mantimen-

tos que comiam ; cá chegaram a tanta fo-

me ,
que tinham cortado meio palmar de

hum que eílava ante a fortaleza por lhe co-

merem o talo , e o mais foram tâmaras , ma-
çans da nafega , e algumas cabras havidas

per via de faltos
,
que ás vezes faziam , mor-

tas á efpingarda
,
por entre elles , e a gon-^

te da terra haver já rompimento
^

por an-*

dar
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dar damnada com induzimento de trinta

Mouros que fe lançaram com elles
,

quan-

do lhe tomaram a fortaleza. Affoníb á\M-
boquerque

,
porque os mantimentos que tra-

zia eram mui poucos, expediologo aFran-

cifco de Távora
,
que foíle em a lua náo a

Melinde , e per toda a fua coíla bufcaíTe

alguns ; e depois de lua partida elle mcímo
Affonfo d'Alboquerque fe veio pôr no rof-

to do cabo Guardafu efperar alguma náo

de preza pêra fe prover , e dalli mandou a

Jorge da Silveira em hum efquifc , e a Nu-
no Vaz de Caílello-branco em o feu batel

com té fetenta homens
,
que fe foifem lan-

çar ao Cabo de Fum
,
que he além do de

Guardafu doze léguas contra Melinde , ef-

perar alguma náo de preza. Com os quaes

veio ter huma que vinha das Ilhas de Mal-
diva, que tomiáram levemente

; porque com
as grandes calmarias que a tomaram no gol-

fão 5 á mingua de agua trazia a mais da

gente morta , e nella tanto mantimxnto
,
que

foi grande fupprimento pêra os nolTos. E
dos principaes Mouros que alli foram to-

mados , enviou depois AíFonfo d'Alboqucr-

que a efte Reyno a ElRey deus , hum del-

les Turco de nação
,

que era Capitão da
náo

5
que fe fez Chriílao , e houve nome

Miguel Nunes , e fervio de repcílciro a El-

Rej3 e outro era Arábio^ homem que tra-

zia
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zia no trato da mercadoria bom cabedal

,

e dava mui boa razão das coiifas de den-

tro do mar F.oxo. Recolhido todo o nian-

tim.ento , e fazenda deíla nao , e ella quei-

m.ada por lhe nao íervir , chegou FranciC-

co de Távora
,

que vinha de Melinde , e

em lua ' companhia Martim Coelho, e Dio-

go de Mello em íeus navios
,

que , como
atrás vimos , foram na Armada de Vafco

Gomes d'Abreu pêra andarem com AíFon-

ío d'Alboquerque , os quaes também hiam
providos de mantimentos de huma náo que

tomaram á viíla de Magadaxo , com que

xA-íFonfo d'Alboquerque fícou mxui contente

por lhe N. Senhor acudir com aquella pro-

visão tão neceíTaria aííi de mantimentos , co-

mo de gente , e navios pêra poder tornar

a Ormuz. E em companhia deFranciíco de

Távora hiam três homens que achou em
Melinde , e ficaram alli da Armada de Trií-

tão da Cunha com fundamento de irem per

terra defcubrir o Prefce João : a hum cha-

mavam João Jomcs o Sardo
,

que era de-

gredado j e a outro João Sanches Mcurif-

co
,
que fora criado de Triílao da Cunha

;

e o outro era Mouro natural de Tunes cha-

mado Cide Ale , e todos três hiam com
grandes promeíTas de lhe EiRey fazer mer-

cê , fe fizeílem aquelle caminho. E porque

naquelia paragem de Melinde os Negros Ca-
fres
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fres do fertao he gente mui beílial , e fera

,

houveram confelho que feria melhor entra-

rem pela terra mais vizinha ao eílreito
,
que

he já habitada de Mouros , com que cada

hum indo por feu caminho fe podia enten-

der ,
por todos faberem o Arábigo. Aífon-

fo d'Alboquerque
,

porque tam.bem tinha

cartas d'ElRey5 que achando algum modo
naquella cofta per onde andaíTe de Arma-
da pêra poder mandar alguns homens a ef-

te defcubrimento do Preíle
,

que o fizeíFe

,

proveo a cftes de dinheiro ; e dando-lhes

as cartas que tinha pêra o Prefte , os man-
dou poer no feu efquife junto de huma po-

voação de Mouros , dizendo
,
que fugiram

naquclle efquife de noite pêra com eita li-

mulação não receberem danmo , e os leixa-

rem irfua viagem. Expedidos cftes homens
,

deteve-fe ainda Aírbnfo d'Alboquerque na-

quella paragem té dous de Maio ; e quan-

do vio que não viniiam mais náos pêra fe

prover de m.ais mantimentos , com eííes que
tinha fe partio pêra Cocotorá , e dahi pêra

Ormuz
,
por lhe parecer mais ferviço d'El-

Rey não deíiftir daquella empreza^ que an-

dar na boca do eílreito do mar Roxo á en-

trada , e fahida das náos. E poílo que com
aquelles dous navios mais que lhe vieram

,

G huma fuíla que novamente fez em Çoco-
íorá

;,
que deo a Nuno Vaz , a elle lhe pa-

re--
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recia nao fer poder pêra entrar a Cidade:

cá levava fomente té trezentos homens , e

os Mouros eílavam já deíenganados da pou-

ca gente que trazia ; ao menos per via de

cerco , como tinha feito , efperava de os po-

der obrigar pagarem as páreas, e virem ao
que com elies tinha aíTentado. Seguindo com
efte propofito fija viagem , ante que che-

gaíTe ao cabo Rofalgate , teve confelho com
os Capitães , e aíTentou de dar em a Viila

de Calayate , aíTi pelas injúrias , e vitupérios

que fizeram a João Machado íèu pajem , e
a João Neftáo Efcrivao da fua náo , e Gaf-

par Rodrigues lingua
,
quando os deo em

reféns ao tempo que lhe deram os manti-

mentos
, ( do qual máo tratamento elle de-

pois em Ormuz foube per elles
,
) com.o

também porque todolos lugares daqueíla cof-

ta tinha tom.ado per armas , e eíle iícára fem
as experimentar , mais por cautela de nao
receberem damno

,
que defejo de noíTa paz

,

a qual já náo mereciam por cauía da guer-

ra que tinha em aberro com ElRey de Or-
muz , cujo eíle lugar era. O qual lugar , fe-

gundo atrás diíTemos
,

parecia que em ou-

tro tempo fora a mais illuílre povoação da-

queíla coíla , e aquelle a que Ptolomeu
chama Metacum , fituada além do Cabo Sia-

gro
5

que he o de Rofalgate contra o ef-

treito Parfeo : peró que elle a ponha em
maior
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Tiiaior diílancia , do que ella eílá do Cabo

,

que fera de té oito léguas. Per detrás da

qual ao longo da coíla vai correndo huma
corda de lerrania

,
que quaíi parece que quer

impedir que os moradores ao longo do mar
fe nâo communiquem com os do íerráo

;

fomente per humas abertas
,

que em algu-

mas partes eíla ferrania faz
,

per onde fe

fervem ao modo dos noflbs Alpes. Huma
das quaes abertas , ou paíTos eftá na fronta-

ria deíla Villa Calayate por onde fe ferve

do mar a maior parte da região , a que

os Arábios chamam Aman
,

que fegundo
elles dizem houve efte nome de hum neto

de Loth aílí chamado primeiro povoador dei-

la
5

que defcende defte nome Name
, que

quer dizer entre elies abaftança , e fartura.

A qual abaftança a mefma terra tem em íi

,

principalmente em huma Comarca
,
que fe-

ra em torno de quarenta léguas, por razão

da qual fertilidade he a mais povoada ter-

ra de Arábia , porque nella ha eílas Cida-
des , Maná , Nazuá , Baylá , todas cercadas

de muro de taipa mui forte ; e os termos
delias tão povoadas

,
que em humas fe ou-

vem as outras; e ha lugar deíles tao gran-
de

,
que contém dez mil vizinhos , aílI co-

mo Zaqui 5 e outros. Eftas três Cidades no-
táveis

, (fegundo dizem os Mouros
,
) cada

Jiuma teve já Rey per fi ^ e por caufa das
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tyrannias delles os povos fe levantaram , e

ora fe governam per' os mais velhos em mo-
do de republica ;

porém entre ellas ha fem-

pre divisão íobre quem lerá a metropoli de

toda a Comarca ,
principalmente Baylá com

as outras que as quer íènhorear
,

por nella

eftar hum dos principaes religiolos da íua

fed:a, a que elles chamam Ymamo , a cu-

jo juizo , e jurifdicção concorrem todalas

demandas , e contendas que ha em toda

aquella região Aman , ao qual elles pagão

o dizimo de quanto lhes Deos dá , té das

jóias que o marido cada anno dá a íua mu-
lher 5 e as publicas do que ganham per feus

corpos ; e parece que aqui ajuntou Maha-
med toda a íua eícola pola grande cópia

que ha de Letrados no leu Alcorão. E o

que faz a eftas Cidades ás vezes conforma-

rem-fe em paz , he ferem commettidos per

humas cabildas de Alarves da linhagem a

que elles chamam Bengebra
,

que he das

mais poderofas de toda a terra de Arábia,

porque conquiíla perto de trezentas léguas

em redondo. Os quaes Alarves no tempo da

novidade das tâmaras , e dos outros manti-

mentos da terra, os vem inquietar ; e por

não receberem tal opprefsão , efte feu Yma-
mo dos dizimos que ha

,
por concerto

,
pa-

ga a eíle Bengebra hum tanto por anno. E
por razão da vizinhança que Calayate tem

com
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com ePca Comarca
,

que diftará delia obra

de fellenta léguas dentro pelo leitão , ante

da noíTa entrada na índia , era hum dos

mais nobres , e ricos lugares per commer-
cio de toda aquella coíla , e o mais princi-

pal do Reyno de Ormuz , como ainda ago-

ra he. Porque aqui concorriam todolos ca-

vallos 5 não fomente da fralda da ferra que

diílemos , mas ainda da Cidade Laliaçah

,

que vai vizinhar com Catife
,
porto do mar

Perfio defronte da Ilha Baharem
,

que são

os melhores de toda Arábia. Os quaes coji-

corriam a eíla Comarca Aman por fer a el-

la vizinha , e onde fe ajuntam como em
feira todalas mercadorias , aíTi as da fahida

,

como da entrada em Arábia; e a maior par-

te delias vinham ter a efte Calayate , onde
era a carregação pêra a índia. E poílo que
AíFonfo d'Alboquerque naquelle tempo não
foube tão particularmente da groíTura do
trato defte lugar Calayate , como ora fabe-

mos por eílar de baixo da noífa obediência
,

todavia per Mouros tinha fabido fer lugar

bem povoado de muita gente nobre , e que
havia de fer coufa trabalhofa commettello
por a pouc^ gente que levava , o que tam-
bém poz dúvida aos Capitães. Com tudo
por não moftrar fraqueza aos Mouros, af-

fentou com os Capitães de commetter o lu-

gar por as razoes que diffemos , e iíío per

mo-
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modo de ardil, e depois o negocio moftra-

ria caminho pêra o mais; e o ardil foi eí^

te. Em as náos defcubrindo o cabo Ro-
falgate , mandou que foíTem hum pouco
manquejando com huma vela tomada , como
que eíperavam humas pelas outras , e que

detrás vinha ainda mais frota com que fe

queriam ajuntar ; e D. António de Noro-
nha feu fobrinho

,
que hia diante na fuíla

de Nuno Vaz , como quem queria tomar
falia , tanto que foíTe junto da Villa , de-

mandaííe o porto , vindo as náos hum pou-

co afaíladas ddk , e aíli fe fez. Os Mou-
ros tanto que viram que afuíta encaminha-

va ao porto , como que queria dar algum
recado

,
por nao ter azo de vir á ribeira

,

mandaram hum Mouro honrado em hum
barco a ella , o qual clicgando a D. Antó-
nio

3
perguntou que frota era aquella ; e foi-

Ihe refpondido fer d'ElRe7 de Portugal

,

-que vinha em bufca de outra Armada fua

,

que andava per aquella coíla , de que era

Capitão AíFonfo d^Alboquerque , do qual

acharam nova em Çocotorá que eftava fa-

zendo huma fortaleza em Ormuz. E por

quanto o Capitão daquella frota nao levava

Piloto
,
que foubefíe da navegação daquelle

eílreito , o mandava em terra a faber do Se-

nhor , ou Governador delia fe lhe dariam

aili algum Piloto por fcus dinheiros ,
que os

qui-
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quizeíTe metter em Ormuz onde eftava o
Capitão que buícavam. O Mouro

,
poílo que

quando cJiegou á fuíla , vinha com pre^

fumpçáo que aquelle era Affonfo d-Albo^

querque , porque o dia d'antes fora viílo do
Cabo RoíaJgate , com que a Villa com.eçou

de íe deípejar de alguma gente miúda : com
eílas perguntas ficou embaraçado , ainda- que
contente , e peio recado que trazia dos da
Villa 5 diíTc que o levava á náo ao Capitão

mor , e que lá daria razão do que lhe per-

guntavam
,
porque tamíbem levava aiii hum

prefente
,
que lhe o Governador da Cidade

mandava
,
por fufpeitar na feição das náos

,

que devia fer Capitão d'ElRey de Portugal.

Eíle prefente tão preftes que o Mouro ofFe-

receo , tudo era artificio pêra com elle en-

trar em a náo , e ver a fomma da gente

,

e como vinham providos , porque per dito

dos Mouros de Ormuz tinham fabido que
Affonfo d'Alboquerque em as náos , com
que chegou ao feu porto , levava pouco
mais de quinhentos homens

; quanto menos
feriam em duas náos , e dous navios que
então levava , fe aquelle foífe ? Levado eíle

Mouro á náo , entrando dentro
, vio toda a

gente poíla em armas , e hum homem af-

fentado em huma cadeira de efpaldas poíla
fobre huma alcatifa com grande apparato,
e rodeado de gente luzida , como queaquel-
Tom.lL P.L Ct le
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le era o Capitão mor da frota , de que fi-

cou mui efpantado
,
quando vio eíte Capi-

tão que era homem mancebo , e elíe levava

os olhos cheios da prefença de AíFonfo d'Al-

boquerque
,
que vira quando per alli paí-

fou
;
que além da fua idade lhe dar gravi-

dade com a alvura de fuás cans , coílumava

elle trazella mui comprida , c parecia-lhe ao

Mouro que todolos Capitães haviam de fer

daquella prefença. Francifco de Távora

,

que era o aíTentado naquella cadeira repre-

fentador daqueile artificio de AíFonfo d'Al-

boquerque , tanto que o Mouro foi tra-

zido ante elle , começou de lhe perguntar

como fe cham.ava aquella Villa , e cuja era

,

e fe tinha nova de hum Capitão d'ElRej
de Portugal

,
que andava per aquella coíla

,

e outras couias , em que o foi entretendo

,

té que AíFonfo d'Alboquerque fahio de den-

tro da camará da náo , veftido hum pelote

curto de feda de cor , e humas calças de

efcarlata com çapatos redondos baixos , met-

íidos os pés em huns pantufos de veludo

,

e fobre íi huma capa lombarda de fetim ala-

ranjado forrada de outro pardo , e na cabe-

ça huma coifa de ouro , e em íima huma
gorra de veludo preto com huma eílampa,

elium eíloque guarnecido de ouro cingido.

O Mouro quando fentio o aíFaílar da gen-

te ^ e vio que era a peíToa de AíFonfo áWl-
bo-
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boquerque , e conlieceo fer aquelle o ver-

dadeiro Capitão 5 e que o outro era eftatua

,

que lhe moílráram , remetteo a elie lançan-

do-fe aos íeus pés. AíFonío d'Alboquerque
,

però que negava fer aquelle 5 tornou beni-

gnamente com palavras a lhe perguntar po-
la Villa , e eíládo delia ; e apartando-ie com
clk ^ miudamente Ibube o que queria pêra
fe ordenar na lahida , e fobre iílb coníoloii

o Mouro 5 dizendo
,
que cUq ^ e íua caía

não haviam de receber damno , e que pêra

iíTo puzeíle huma bandeira branca á fua por-

ta 5 e porém que ellc havia de ir na fegun-

da batelada da gente , e aíTi ié fez. E co-

mo o ardil todo eftava em a primeira vifta

que déíTem fer com a cfpada na mão feni

inais prática
,
por já ter íabido pelo Moura

quão apercebida a Villa eítava , ainda as

náos não eram de todo ancoradas
, quando

a gente de armas era mettida nos bateis , e

foi a coufa tão defpachadamente feita
,
que

poendo os pés em terra foram fenhorcs da
Villa. Porque com aquelle fobrefalto fica-

ram os Mouros tão travados
, que o pri-

meiro confelho que tiveram 5 ante que fentií-

fem o ferro em luas carnes , foi defpejalla

,

e alguns que lá per dentro das ruas quizcf-

fem fazer rofto aos noíTos , á cuíla de feu

damno levaram o caminho dos outros , e

parte delles ficaram eltirados no lugar qu^
Q^ii qui-
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quizeram defender. Finalmente fem muito

trabalho os noíTos ficaram fenhores da Vil-

la 5 onde acharam muitos mantimentos
,
que

pêra a fome que todos levaram foi o me-

lhor defpojo que podiam haver , e mais de-

lejado delles : cá o outro de alfaias , e mer-

cadoria de preço , os Mouros em os dons

dias que houveram vifta das náos , as tinham

poílo em falvo. AíFonfo d'Alboquerque por

dar efpaço a fe recolherem os mantimentos ,

leixou-fe eílar na Villa três dias ; e como
vinha a noite

,
porque os Mouros da ban-

da da terra firme per onde o muro era que-

brado vinham dar rebate em os noííos , ti-

nha repartido a vigia daquella parte em or-

dem
,
que a fua vinda fazia pouco damno

,

e com tudo huma ante manha mettêram os

noíTos em mui grande trabalho
,
porque obra

de mil delles de noite fe mettêram dentro

na Cidade per aquellas quebradas do muro
,

e vieram-fe lançar em a cilada dentro em
liumas cafas. E ante manha

,
que viram a

noíTa gente defcuidada da vigia da noite

,

deram fobre ella na parte da capitania de

Martim Coelho , e de Diogo de Mello , e

aííi os mettêram em revolta
,

que começa-

ram a receber muito damno
;
porque Aífbn-

ío d'Alboquerque como fe agazalhava de

noite em huma mefquita , e vindo a luz da

manhã , acudia logo a baixo á ribeira , e
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efte rebate era no cabo da Cidade mui lon-

ge delle , traziam os Mouros mui apreíTa-

dos a eíles dous Capitães
;
porque como a

gente eílava quebrantada da vigia , em quan-

to a fúria os não accendeo , andavam frios

na defensão , té que com a vinda de Dom
António de Noronha, D.Jeronymo de Li-

ma , Manuel de la Cerda
, Jorge da Silvei-

ra , e de outros Fidalgos , e Cavalleiros
,

que fe acharam mais perto deílas duas cílar-

cias 3 os Mouros receberam tanto damno

,

que começaram de fe ir retraendo pelos li-

gares per onde vieram ; no fím do qual fe.-

to acudio Aífonfo d'Alboquerque
,
que aca-

bou de rematar a viíloria. A qual foi tão

honrada com morte de muitos Mouros
,
que

ella pode ficar em lugar da fúria
, que hou-

vera de haver na entrada da Villa , fe clles

pelejaram tão valentemente pola defender

,

como fizeram no comimetter efte ardil. E
porque muitos dos noííos fizeram alli hon-
radamente de fua peífoa , deteve-fe Aífonfo

d'Alboquerque em os armar Cavalleiros

aqueíla manha ; e quando veio a outro dia
,

cftava já a Villa tão efcorchada dos manti-

mentos
,
que não houve mais que fazer nd-

h , que poer-lhe o fogo
, principalmente á

mcfquita , onde Aífonfo d'Alboquerqu2 le

agazalhou o tempo que alli eíteve. Andan-
do o fogo na qual per krnia parte ^ e cer-

tos
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tos bombardeiros decepando huns efleios

de madeira per outra
,

parece que o fogo

lavrou mais preíles na fua parte
,
que o ma-

chado dos bombardeiros 5 com que o edifí-

cio carregou todo fobre o que elles tinham

decepado , e íè veio abaixo , ficando três

delles mettidos em parte que não receberam

nenhum damno. Acabado eíle feito
,

que

foi a vinte e cinco d'Agoílo
,
partio-fe Af-

fonfo d'Alboquerque com propofito de ir

fazer aguada a hum lugar pequeno dalli

perto chamiado Teuhij
,
por ter melhores

aguas que Calayate : peró quando chegou

a ellc pêra tomar eíla agua , eram já alli

vindos tantos Mouros de Calayate a lha de-

fender
,

que cufiou langue de alguns dos

noífos , e com tudo com maior damno de

Mouros a aguada foi feita . Partido daqui

Aífoníb d'AlÍ3oquerque , fem fazer demora
em outra parte , chegou a Ormuz a treze

de Setem.bro , mandando logo recado a El-

Rey , e a Coge Atar
,
que elle era tornado

áquelJa Cidade a duas couias : a primeira

faber fe eílavam pelo contrato que tinham

feito ; e a íegunda a fazer a cafa da forta-

leza
,
que leixára com.eçada. Ao que ElPvcy

refpondeo , que quanto aos quinze mil xara-

fijs
,

que elle ficara de pagar a ElRey de

Portugal , como tributário que era
,
que de

mui boa vontade os pagaria , e que fem elle

Ca-
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Capitão mor vir a iíTo
,

per qualquer pe-

queno navio que mandaíTe , elle os manda-
ria

j
porém fazer fortaleza , nem cafa , iílo

não havia de confentir. Porque fe com as

primeiras pedras que nella puzeram houve
logo entre elles difcordia

,
que cuftou vida

de tanta gente por caufa de três , ou quatro

homens vis
,

que fugiram delles
,
que feria

eílando alli cafa com Portuguezes ? que com
o primeiro nojo que houveíTem do Capi-

tão , ou traveíTura que íizeífem a feu com-
paniieiro , haviam de querer fugir pêra os

Mouros , donde podia fuccedcr outro tal

trabalho. Affonfo d'Alboquerque
,
peró que

refpondeo a eíle recado d'ElRey como con-

vinha 5 infiftiram ambos tanto ncíle ponto
da fortaleza

,
que tornaram a fe defavlr , e

ficar no eílado da guerra em que antes ef-

tavam , com que Affonfo d'Alboquerque
mandou logo a Martim Coelho

, que com
o fcu navio fe puzeíTe na ponta da Ilha cha-
m.ada Turumbaca , onde eílavam os poços

,

e a Diogo de Mello na outra ponta, que
eílá contra a Ilha Qiieixome , e elle com
Francifco' de Távora ficou diante da Cida-
de hum pouco largo delia. Porque como
CogcAtar efperava eíla tornada de Affonfo
d'Alboquerque , em quanto élc invernou em
Çocotcrá , mandou acabar a torre que ti-

nha começada , e polia em dous fobrados

e to-
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e todalas ruas que vinham abocar na ribei-

ra tapar de maneira
,
que per efta parte

íicou a Cidade quaíi cercada de muro ; e

além deíla fortaleza fez também per toda

nquclla frontaria Imma tranqueira de madei-

ra entulhada per dentro , e nos lugares de

fufpeita muitas peças de artilheria , algumas

das quaes fundiram os arrenegados , fobre

que foi o rompimento. Aífonfo d'AIboquer-

que vifta a fortaleza da Cidade , bem lhe

pareceo que não podia fazer mais damno

,

que tolher não lhe virem mantimentos , e

(com.o dilTemos) ordenou os Capitães dos

navios a eíle fim , e aííi outros quatro em
bateis

5
que eram: D. Jeronymo de Lima,

Manuel de la Cerda
, Jorge da Silveira , e

António de Sá , no qual modo de guerra

elles tinham mais trabalho do que o davam
á Cidade

,
por ella efíar mui provida de to-

dalas couías , como qiiem fabia que cíle era

o miaior damno que lhe podiam fazer. E
além deíle provimento

,
per todalas Ilhas

,

e lugares de ambas aquellas coílas de feu

eftado 5 tinha Coge Atar ordenado huns bar-

cos pequenos chamados terradas repartidas

em tal ordem
,

que de cada lugar feu dia

trouxeíTem agua , c mantim^entos pêra a Ci-

dade. Os quaes eram barcos fubtis que com
vela , e rem.o fe ajudavam quando era ne-

ccíTario j e poílo que os^ Capitães ás vezes

os
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os viam tomar a Ilha , ora per huma parte

,

ora per outra , não lhe podiam fazer da-

mno : cá lhe furtavam tantas voltas
,
que an-

davam os marinheiros canfados de marear

as velas , e remar os bateis. No qual tempo
o mais damno que lhe fizeram foi tomar

Jorge da Silveira huma tcrrada carregada

com fruta , e cfleve alli á falia com hum
dos arrenegados

,
que foram caufa de toda

a defavença , e todas íuas palavras eram
conformes á confciencia que ellc então ti-

nha. E Nuno Vaz de Caílello-branco , ef-

tando em guarda dos poços , tomou tam-

bém outras duas terradas com m.antimento

de tâmaras , e alguma gente que fe nao po-
de acolher , entre a qual tomou hum man-
cebo dos nobres da terra , homem mui ac-

ceito a EÍRey. Havendo já hum mez que
per efte modo de cerco andavam os noííbs

volta ao mar , e á terra da Ilha , determi-

nou Aftonfo d'Alboquerque ir á terra firme

de Mogoíláo a hum lugar chamado Na-
bande , onde as terradas de Ormuz hiam fa-

7er fua aguada , o qual elle tinha mandado
efpiar perfeu fobrinho D. António

, por lhe
dizerem que' eftava alli hum Capitão d'El-
Rey de Ormuz com gente de guarnição.
Partido a eíle negocio de noite , éle no bar-
gantim. D, António de Noronha no batel

da capitânia ^ e os Capitães em os feus , em
que
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que levou cento e quarenta homens , che-

gou lá ante manha ; e como os Mouros vi-

giavam íua ida , vieram recebelios junto de

huma meíquita , onde tinham feito huns vai-

los tão retorcidos , e cruzados huns per ou-

tros
,
que parecia hum labyrintho de emba-

raçar os noíTos , e fazerem feus arremeços

de cima dos vallcs , como fizeram. Porque
entrando Aífonfo d^Alboquerque per efe ca-

minho hum pouco temporão fem efperar pe-

los outros Capitães , fahíram a elle os Mou-
ros deti-ás dos vallos , como quem jazia em
cilada , e começaram de cima a frechar , c

pregar zargunchos em os noilos que hiam
em fio , com que logo na entrada ficaram

dez 3 ou doze encravados
,

que os deteve

hum pouco. E eíle damno que receberam

,

logo na entrada lhe foi proveitofo
,
porque

caufou efperar pelos outros Capitães ; e fe

fora mais adiante per aquclle labyrintho
,

perdêram-fe todos. Porém poílos em hum
corpo com a luz da manha

,
que começava

a dar claridade , viram que tal era o ca-

minho coni que cliegárani a humas calas

pegadas na meíquita , levando já os Mou-
ros diante a pezar de feu damno , té hum
peitoril que fe fazia á maneira de terreiro

foberbo fobre a praia , onde acudiram tan-

tos delies cruzados per entre aquellas cafas
,

,e mefquitas
,
que embaraçou os noíTos com

mui-
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muita frechada
,
pedrada , e zargiinchos , de

que le nao podiam valer. Onde foi a peleja

tão travada
,
que fe chegou hum Mouro a

AíFonfo d'Alboqucrque , e deo-lhe per cima

do capacete hum golpe tão pczado
,
que fi-

cou ageolhado em terra meio atordoado, e

a Nuno Vaz que andava junto delle
,
que-

braram dous dentes ; e fcgundo a gente dos

Mouros era muita , c eiícs fabiam os paíTos

da terra , e a luz do dia não era mui clara

pêra que os noílbs o viíícm , e defcubriíTem

de todo 5 eíla ida houvera de cuftar a vida

de muitos. Porque AiFonfo d'Alboquerque

veio áquelie lugar com ter aviíb per feu fo-

brinho D. António do número da gente que
alli eílava , e nao fabia que aqiiclla tarde do
dia paíTado era chegado hum Capitão d'El-

Rey de Lara com» trezentos frecheiros
, que

caufou ferem os noílbs mcttidos em tanto

perigo. Mas como os da morte cníinam a

defender ávida, Affonfo d'Alboquerque no
em que eílava quando ageoihou , foi foc-

corrido com ajuda de outra gente noíía ,

que ainda nao era vinda dos bateis , e aííi

animoiamente fe mettéram com os Mouros
,

que CS fizeram trafmontar , acolhendo-fe per
entre as cafas do lugar , e per os vallos que
tinham feito no lugar dos poços. Finalm^en-

te huns em himia parte , e outros per outra

,

,perecéram debaixo do noíTo ferro
;,

e neíla

pe-
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peleja hum Lopo Alvares matou hum dos

Capitães da gente d'ElRe7 de Lara
,
que

alii era vindo , e outro morreo na mefqui-

ta onde alguns fe acolheram , a qual per

íim da viftoria com o lugar foi mettida no
poder do fogo. Porém primeiro que o lu-

gar ardeíTe , foi recolhido todo o manti-

mento de huma caíila
,

que o dia d'antes

chegara aili para provisão de Ormuz , e

deíle higar trouxe AíFonfo d'Alboquerque

hum marido , e mulher, pelToas de muita

idade
,
que quaíi fe oíFerecêram a elle vindo

já de caminho
,
pelos quaes Ibube parte da

gente d'ElRey de Lara , e da cáfila , e per

elles chegando a Ormuz m.andou nova a

ElRey do que leixava feito em Nabande.

E de quanto prazer elle AíFonfo d'Alboquer-

que houve com efta vidloria , tanto fenti-

mento teve com a morte de Diogo de Mel-
lo Capitão do navio S.Joao, que os Mou-
ros mataram, com oito homens dahi a pou-

cos dias em a Fíha de Lara , indo a ella com
hum batel pêra fazer iium falto ; e a fufpei-

ta de fua morte foi
,

que feria per alguns

Mouros de quarenta terradas
,
que per aili

andavam ás voltas , em favor de outras que
traziam mantimentos a Ormuz

,
porque acha-

ram os corpos dos oito homens mortos na

praia de Lara , e não o de Diogo de Mel-

lo, . E havendo oito dias que iito paílara

,

-x| por-
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porque AfFonfo d'Alboquerque foube que

em Queixome era chegada huma frota de

navios, e terradas , foi em bufca delJas , e

como eram navios de vela , e remo , e em
tudo precediam os noííos , nao ]hes podiam

fazer damno , andando huns em caça de ou-

tros 5 té que hum tempo fobreveio que apar-

tou a todos , com que AíFonfo d^Alboquer-

que arribou ao Cabo Moçandam , e Fran-

cifco de Távora ficou abrigado á Ilha de

Ormuz. Abonançando o tempo , e parecen-

do-llie que Affonío d'Alboquerquc fahíra pe-

la boca do eílreito , foi cm bufca delle ao

longo da coíla da Arábia
;
porém tanto que

^achou nova não fer paíTado , andou-fe alli

detendo té que lhe veio cahir na mao huma
nao grolTa de Meca

,
que tomou de preza

polo trabalho que alli levou , e com ella fe

foi caminho da índia. AíFonfo d'x\iboquer-

que como fe vio fó , fez outro tanto , aíli

em fe partir , como em outra preza , a qual

ainda que em cafco era pequena , em preço

foi maior
;
porque abocando o eílreito pêra

fora ao longo da terra da Perfia , tomou
hum navio pequeno

,
que vinha da Ilha Ba-

ilarem
,

que não trazia outra mercadoria
,

fenão pérolas, e aljofre. E porque fez me-
nos detença em andar pela coíla , como
Francifco de Távora andou , foi primeiro

á índia j eílando o Vifo-Rey D, Francifco
-

.

em
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em Cananor , onde lhe fez os requerimen-

tos da entrega da governança da índia, que

neíle Capitulo precedente dilTemos , e Fran-

ciíco de Távora foi depois dar com o Vifo-

Rev á fahida de Cananor indo já via de

Dio 3 com.o fe verá ncítc feguinte Capitulo.

CAPITULO III.

Como o VijG-B.ey D. Francifco d"Almeida
partio de Cananor com toda Jua Arma-

da caminho de Dio contra os Ru-
mes : e o que fez té chegar

a DahuL

Vifo-Rey D. Francifco d'Almeida , de-

pois que expedio AíFonfo d'Alboquer-'

que pcra Cocliij , e Fernão Soares , e Pvuy

d'Acunlia com a carga da efpeciaria pêra

efte Reyno, onde elies nao chegaram por

fe perderem na viagem , defpachou • tam-

bém a Fero Fernandes Tinoco pêra ElRey
de Naríinga Gentio , em cuja companhia hia

hum Rehgiofo per nome Fr. Luiz que já

lá andara 5 e era aquelie que viera ter a Ca-

nanor quando os Embaixadores deíle Prín-

cipe vieram a elle Vifo-Rey. Ao qual Pê-

ro Fernandes elle mandava fobre alguns re-

querimentos de confederação de irmandade

em armas
,
que efte Rey de Naríinga defe-

java ter com ElRey D. Manuel pêra deí-

trui-
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tmição dos Mouros , com quem ambos ti-

nham guerra , e aíTi Ibbre lhe oíFerccer a

Cidade Baticalá , c outros portos de mar
vizinhos a ella que eram íeus. E porque

nefta ida Pêro Fernandes nao fez couia de

mais lubftancia que aíTentar chãmente pa-

zes , e amizade com efte Rey , e adiante ha-

vemos de tratar mais delíe
,
pêra eíiQ lugar

leixamos a relação da grandeza de leu Rey-
no

,
potencia , e riqueza de leu eílado. Aca-

badas eftas couías, e aíli o provimento da

guarda da coíla , e fortaleza de Cananor,

partio oVifo~Rey caminho deDio em^ buf-

ca de Mir Hócem a doze de Dezem.bro do
anno de quuihentos c oito. E poílo que á

faliida delle nao foi com tantas velas , de-

pois que com elle fe ajuntou Pêro Barreto

de Magalhães com^ Armada que trazia na
coíla Malabar , c Francifco de Távora

, que

o tomou no caminho vindo de Ormuz , fez

elle Vifo'Rey hum corpo de dezenove ve-

las 5 de que féis eram mios groílas , e féis

navios redondos , e linco caravelas latinas
,

e duas galés , e hum bargantim. Da qual

frota eram Capitães aílí na ordem das ve-

las
, Jorge de Mello Pereira , Pêro Barreto

de Magalhães , Francifco de Távora , Gar-
cia de Soufa

, João da Nova , em cuja náo
hia^ o Vifo-Rey , Manuel Telles Barreto,

Affonfo Lopes d'Acorta, António do Cam.-

PO,
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po 5 D. António de Noronha , Marrim Coe-
lho , Pêro Cam , Filippe Rodrigues , R117

Soares o Commendador de Rodes , Álva-

ro Façanha , Luiz Preto , Payo de Soiifa

,

Diogo Pires , e Simão Martiz. Em a qual

frota levava té mil e duzentos homens en-

tre gente de armas , e do mar, e obra de
quatrocentos Malabares , e efcravos defta

gente
,
que no tempo de aferrar rainiílravani

a feus fenhores com ajuda de alguma cou-

fa , como fe coftuma naquellas partes. O
Çamòrij de Calecut em todo o tempo que

o Vifo-Rej proveo no apparato defta fro-

ta 5 fempre em Cochij , e Cananor trouxe

homens que o avifavam diílb ; e fegundo

o que faSia , aíli enviava per navios ligei-

ros de remo recados a Mir Hócem. , como
a homem que era vindo ainftancia fuaáquel-

las partes pêra nos lançar da índia , e que

tinha dado muita efperança de íi no feito

de Chaul. Em ajuda do qual tinha manda-
do aperceber navios de remo com gente fré*

cheira , e alguma artilheria miúda , os quaes

eftavam mettidos per elTes rios do feu Rey-
no 5 efperando que paíTaíTe o Vifo-Rey com
fua frota pêra os enviar nas coílas delle

;

porque ante de fua paíFagem
,

pofto que o
quizera fazer , Pêro Barreto , que andava

d'Armada naquella cofta , lho impedia. Por-

que também o Vifo-Rey era avifado deíla

Ar-
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•Armada do Çamorij , c a fim de lha impe-

dir que não íaliiffe com as mais cauías que

atrás apontámos , tinha mandado a Pêro Bar-

reto que andaíTe naquella paragem ; e ain-

da tanto que o Viíb-Rey paíTou via de Dio
por caufa deite impedimento , leixou aiii

três , ou quatro navios, Capitães Gonçalo
de Caílro , Diogo Lobo , e outros , Icm em-
bargo dos quaes a x\rmada do Çamorij não
leixou de ir dar fua ajuda , como veremos.

Finalmente cada Iium cm feu modo tinha

intelligencia , e vigia íobre feu imigo , dns

quaes coufas procedeo ferem Mir Hócem
,

€ Melique Az avifados do número das náos
,

€ gente que o Vifo-Rey levava \ e eram
entre o Çam.orij , c eíles dous Capitães os

recados tão a miude per catures , e bargan-

tins, que não dava elle Viíb-Rey paíTo que
clles não íoubeflem

,
principalmente depois;

que partio de Cananor. E ainda era Meli-
que Az tão cauteloib , e figaz

, que não
fe contentando deíles recados per novas de
ouvida de terceiras pefibas , com fimulaçao

de mandar viíitar. o Viíb-Rey , e de lhe en-

viar cartas dos cativos que lá citavam , en-

viou a elle hum Mouro honrado , e pru-
dente

5
que foubeíTe notar as coufas do ap-

parato que levava , o qual chegou a Anche-
diva em hum zambuco a tempo que o Vi-
ib-Rey eítava aili fazendo fua aguada. A

Tom, IL P.L R fub-
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fubílancia do qual recado , e cartas era vi-

íitacâo , e oíFertas pêra a liberdade dos ca-

tivos ; e que por faber delles que defejavam

efcrever a íua Senhoria , mandara aquelle

zambuco , em que lhe podia vir a refpoíla

que elles efperavarn. E na carta dos cativos

íè continha quão bom tratamento recebiam

delle Mclique Az
,
que lhe pediam aíTentaf-

ie o modo de fua íbltura ; cá elle moftra-

va em palavra , e obras que levemente , e

a pouco cuílo o faria , e que cm favor del-

les acharam lá hum Mouro torto de hum
olho per nome Cide Alie , natural de Baça

no Reyno de Granada , donde tinha por ap-

pellido Bacij , o qual dizia conhecer fua Se-

nhoria do tempo que ElRey D. Fernando

de Caftella fazia guerra áquelle Reyno de

Granada. O qual Cide Alie , entre as práticas

que tinha com os Mouros de Cambaya
^

louvava muito os Portuguezes
;

porque no
tempo em que elle vira fua Senhoria naquel-

la guerra , andavam lá alguns
,

que eram

mui eftimados por fua peíToa ; e que com
a gente Portuguez mais fe devia trabalhar

de os ter contentes
,

que oíFendidos ; e affi

contava a guerra que tinham com os Mou-
ros de Africa , e os lugares que lhes tinham

tomados. As quaes cartas parece ferem or-

denadas per Deos virem naquelle tempo

,

porque animaram tanto a gente, que deí^e-'
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javam todos de fe ver já com os Mouros
pêra fazerem naquelle feiro verdadeiro Ci-

de Alie , o qual depois foi grande familiar

noíTo 5 íem-pre com cautelas de malicioíb que

elle era. E a refpofca que eííe meíTageiro
,

ou mais verdadeiramente efpia de Melique

Az houve 3 foi efcrever-lhe o Vifo-Rey agra-

decimentos de ília vilitação , e de bom tra-

tamento
5
que lhe os Portuguezes efcreviam

receberem delle ; e porque elle eílava em
caminho pêra de mais perto lhe dar as gra-

ças de Uido
,
podia dar nova aos f^us hoí^

pedes os Rumes deíla fua ida
,
pêra fe aper-

ceberem entre tanto pêra eftas viílas que to-

dos iiaviam de ter , e então na envolta dos

mortos podia entrar o concerto dos cativos
,

porque feria mais breve , e de m.ais certa

conclusão 5 do que podiam ter pei' recados

de longe. O Viib-Rey , expedido o Mou-
ro de Melique Az com eíle recado , e mer-

cê que lhe fez , vendo o contentamento que
toda a gente tinha pela nova que os cati-

vos efcreviam da opinião , em que os Por-

tuguezes eram tidos acerca dos Mouros , e

também por entender que todas aquellas of-

fertas de Melique Az eram finaes de temor
da hora , em que lhe havia de fer pedido
conta daquella hofpedaria de Mir Hòcem

,

apercebeo todolos Capitães , c gente nobre

"da frota ^ c foi-fe com elles ao tanque que

R ií ti-
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tinha a Ilha de Anchediva
,

por fer lugar

graciofo 5 e eípaçofo pcra geralmente dar

conta a todos da caiiía daquella ida fua,

e propôr-lhes algumas coufas que convinham
a íeu propofito. Chegados ao qual lugar,

e poílos em ordem que o podiam bem ou-

vir , começou de lhe fazer eíle arrazoamen-

to : Depois que approuve a N. Senhor levar

àefiã vida a D, Lourenço meu filho , duas
coufas 7neperfeguem

,
que porparte da hu-

manidade são commuas aos homens
,

que

querem fazer razão , ejuftiça defi : huma
requere a lei natural do amor paterno

, que

devo a meu filho ,
que he defejar de me

uer com elle lá onde eftd ; e a outra pede

o efpirito da honra
,
que per modo de juf-

tiça defeja de fe reftituir na pofje em que

ejiava. Ver meu filho , em caminho eftou ;

que fe approuve a N, Senhor que o eu fi-

ga no género de fua morte
,
grande gloria

fera pêra mim morrermos ambos por nqffa

lei
5
por noffo Rey , e por noffa grei

, que

são as mais juftas , e gloriofas coufas de

morrer que alguém pôde defejar, Forque a
lei dâ gloria de martyrio ; o Rey premio de

honra , egalardão emfazenda áquelles
,
que

nos fuccedem na herança ; e a grei
,
que he

a congregação dos noffos parentes , ami^

gos , e compatriotas , a que chamamos re-

publica ;>
celebra nojjò nome de geração em
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geração té fim do Mundo ^ onde a memoria

de todalas coufas acaha, Reftituir-me eu

em honra , defia por minha própria , eparti-

cularparte não tenho alguma perdida \ m.as

da muita que %ós-outros
,
fenhores

,
paren-

tes^ e amigos nefias partes tendes ganhado
com a efipada , com a lança , e com o ani-

mo
5
que he mais poderofio que todolos fer-

ros 5 a mim por andar em- vojfia companhia

7ne cabe tanta
,
que a não mereço eu ante

Deos
, pofio que per amor

, parentefico , e

obrigação do cargo que tenho a mereça a
cada hum de vós. Porém

,
quanto d parte

de tão devida , e alta honra , como fie de-

ve ás infiignias que todos fieguimos , e de-

baixo do favor das quaes pelejaraos
,

que

são as bandeiras da milicia de Chrifio Nofi-

fio Redemptor , e Reaes armas da Coroa de
Portugal y efta me perfiegue , efia 'me ator-

menta , e me accufia dentro no meu peito

com efiimulos dejufta vingança , vendo com
quanta Jiegligencia ramha fie paffia o tempo

fiem acudir a efta nova , e fioberba gente
dos Rumes , confiados na potencia do fieu

Soldão , e nas ojfertas de quem os chama.
Os quaes em nojfia face oufiáram defipregar ,

€ efienãcr fiuas lunas , e nom.e eficrito do

fieu anti-chrifto Mahamcd em fiuas bandei-
raj , em defiprcz^o da iwffia Religião Chrifi-

tã ^ e do nome Portuguez tão celebrado per
to-
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todo o Mmido , a quem Jjeos ãeo ejle partU
cular dom fobre todalas outras r.a coes ^ de-

fenfores da Fé , e leaes ao ferviço de feu
Rey , as quaes partes 7Ws profejjamos nas

duas iiífignias quefeguhnos. For retribuição

da qual obra em todalas idades , erii todo^

los tempos , e em todalas partes da Euro-

pa , Africa 5 e agora nefta de Afia ,
que

defcubrimos , e conquijiamos , 7ws tem. da-

do mui illufres vicíorias defta barbara , e

perfia gente, E pofto que ao prefente elles

eftem. gloriofos na morte de meu filho , ef-

ta ?ião fe deve a feu esforço , mas ao def
afire que todos fabeis , ou (por melhor di-

zer ) a meus peccados , e não ao desfaleci-

mento do animo daquelles que o acompa-

7ihdram naquelle perigo, E fe a culpa do

nieu^peccado o matou , e a fua morte foi

caufa de nós todos ajuntarmos pêra ir apa-

gar eftafaifca infernal ,
que fe quer acceít-

der ítefia terra per nós ganhada , hemaven-

turadafcja a minha culpa
,
que mereceo tal

ajuntamento , tal vontade , tal amor , e tal

fervor de vingança , como vejo em todos ,

pêra irpugnar pela honra de feu Deos ^ de

feu Rey , e de feu 7wme , e finalme7ite pê-

ra ir derramar ofangue daquelles que dej"-

ramárara o voffo , e dos vofjos per pare7i-

tefco
,
per natureza , eper coíígregação de

Fe\ E he verdade ^ e Deos he teftemunha

deh
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delia
5
que fe no injlante em que foube fer

ejla gente entrada , logo não acudi com a

efpada na mão do zelo que fe deve d hon-

ra de Deos , eu leixei de o fazer , temen-

do que fe diffejfe que obrava mais em. miyn

a dor de minha própria chaga
,
que as aber-

tas , epor curar daquelles que naquelie con-

flito , e trabalho por fua cavalleria , e de-

fensão de fua caufa as receberam : e que

fem ter confideração dos apercebimentos , e

tempo que fe requere pêra efias coufas , {a

qual convém aos homens que tem cfle vãeii

cargo
, ) fomente com o Ímpeto da primei-

ra dor da nova que houve da ynorte de meu
filho , vos queria ir ojferecer no lugar do

feu facrificio, Afft que fugindo infâmia de

piedofo pai acerca dos homens , ante Deos
tenho incorrido em culpa de negligente

,
pois

nas coufas defua honra quiz tomar caute-

la de efperar faude de gente , cópia de ar-

mas , de nãos , e munições
, fendo o feu fa-

vor todalas coufas dquelles que por elle mi-
litam. Peró como nós-outros os homens

,

que fomos fracos , acerca da honra teme-
mos raais a língua do Mundo

^
que a mão

de Deos
,
que he piedofa nos taes caftigos ,

dijfhnulei té ora efta obra que imos fazer ,

erd que , louvado elle , além de o termos ,

tcraos jd nãos , temos armas
,
grande cópia

de munições , e fobre tudo temos por com-

pa-
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fanhia ejfa fidalguia , e nohreza de gen^

te
5
que ora ijeni frefca do Reyjío ; e o que

eu mais eftimo he
,
que cada hum tem ajl

mefmo com i:ivo defejo pêra totalmente

apagar efte nome de Rumes da boca dos

Mouros , e Gentios da Índia , com o^ue nos

querem afrontar, Afil que nefte cafo porpar-

te de favor de Deos , e da gloria que a
cada hum de nós compete no commettimen-

to defie feito ^ eu nao tenho mais que di-

zer ; fomente que minha tenção he de ca-

minho
^ {fe a todos bemparecer

, ) dar hum
almorço a efta gente manceba que ora vem
frefca do Reyno

,
pêra levarem fuás cfpa-

das cevadas do fangue defles Mouros de

Afia 5
pois em. os de Africa que tem por

vizinha
,
que he a efcola de fua efgrima ,

e leite defua creaçao
^ fevãpre andam, ceva-

das, E efte almorço queria que foffe em a
Cidade Dahul , que he do Sabayo Senhor

de Goa ,
por elle vdandar fobre a fortale-

za
,
qiie tivermos nefia Ilha Anchediva

,
que

por feu cafo fe desfez ; e também por elle

fer huTri daquelles
,
que chamaram os Ru-

r/ies , e lhe dam acolheita em feus portos,

E he verdade que eu nefia fua Cidade de

Goa
,
que aqui temos por vizinha , quizera

fahir \ mas duas caufas me moveram afer

ante em Dahul
,
que aqui : a primeira , por-

que pela informação que tenho ^ a Cidade
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ejld mettida muito dentro pelo rio , e elle

Tião tem fundo pêra que nojjas ndos pojjam

fuhir tãJito ajjlma : e a fegunda
,
porque

Dabul não tem efte fitio tão trahalhofo de

entrar , e m^is hejd tão 'vizinha donde ef-

tam os Rtimes , e de Melique Az feu hof-

fede , e Goa tão longe de11es
,
que a vi81o-

ria que 7íqs Deos déjje na tomada delia
,

vão lhe quebraria tanto os corações , como

fera d de Dabul
,
por fcr na face delles.

Depois que embora tornarmos cora viEloria

deftes ejrrangeiros
,
que ora imos hufcar ,

então com ajuda de N. Senhor tempo nos

fica pêra haver outras deftes naturaes que
temos mais vizinhos. Acabando o Viío-Rer
de propor eílas couías , aíli como todos ef-

tavam em hum quieto íílcncio com a ten-

ção de o ouvir , aíTi foi celebrado o feu ar-

razoamento em louvor daquelle feito , ac-

crefcentaiido ainda muito mais coufas , aííi

no commcttcr os Rumes dentro em Dio

,

como em dar primeiro na Cidade Dabul •

e no alvoroço que o Vifo-Rey vio que to-

dos geralmente moííravam , deo o feito por
acabado. Alguns quizeram dizer depois que
o Vifo-Ilcy fez efte arrazoa mento áquelles

Capitães, e notáveis peíTbas da frota, que
quanto ao negocio de Goa , em que clle

apontou 5 lua tenção foi commettella per

(Confelho de Timoja ^ com o qual elie fe

vi-
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vira em Baticalá
,

paíTando per hi pêra re-

colher mantimentos , e também a requeri-

mento do meímo Tim.oja pêra o favorecer

com o Senhor da terra por algumas pai-

xões em que andava ; e que pêra fatisfaçao

fua mandou dalli de Anchediva a Diogo Pi-

res na fua galé a fondar a barra de Goa
;

e poílo que achou poder entrar nella com
toda a frota , encubrio a verdade , temen-

do que eíze feito lhe impediíTe o dos Ru-
mes

,
que era feu principal intento ; e poios

aíFombrar
,
por o negocio fer feito quaíi na

face delles
,
quiz dar de padada em Dabul.

Aíli que com efte propofito , tanto que fez

fua aguada alli em Anchediva
,

partio fa-

zendo feu caminho fempre ao longo da cof-

ta , té chegar á barra de Dabul , onde fez

o que neíle fegiiinte Capitulo veremos.

CAPITULO ÍV.

Em que fe defcreve o fitio da Cidade Da-
bul : e como o Vifo-Rey deo nella , e to-

talmente a dcftruio : e do que rãais

paffou por 'dão ter mantimentos

pêra fua jornada.

A Cidade Dabul , ao tempo que o Vi-

fo-Rey D. Franciico d'Almeida che-

gou a ella , era hum.a das m.ais populofas

,

e magiiincas povoações marítimas daquellas

par-
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partes , aíTi por razão da groíTura do trato

das mercadorias que a ella concorriam, co-

mo pola fiia comarca , e fitio
;
porque efta-

va fituada per hum rio affim.a mui largo

,

e de boa navegação , obra de duas léguas

da barra , toda de caías nobres , e edifícios

os melhores da terra , na qual habitavam

Gentios , e Mouros de todas nações , e a

Comarca era mui vizinha ao Rcyno De-
can 5 e huma das principaes cfcalas das m.er-

cadorias que tinham íahida , centrada para

clle. A qual Cidade naquelle tempo era do
Sabayo , o principal Senhor deíle Reyno

,

onde tinha poíto hum Capitão com guarni-

ção de gente
,
porque como andava temo-

rizado de lhe íbbrevir efta neceíTidade , além
da groíTura do povo , tinha com a nova da
noíTa Armada recolhido íeis mil homens de
peleja , e ao longo da povoação feito hum
repairo de mui groíTa madeira entulhado per
dentro da terra , que tirou de huma cava

que hia da banda de fora , todo o compri-
mento delle , coufa mais defenfavel contra

a noíla artilheria
,

que muro de pedra , e

cal. E da outra parte do rio
,
que era con-

tra o Sul
5
(porque a Cidade ficava da ban-

da do Norte,) eílava himi baluarte em hum
cotovelo que a terra fazia , do qual per for-

ça os navios que entraíTem haviam de fer

íalvados com a artillieria que nelles eílava.

E

y
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E porque as náos
,

que eftavam no porto

defronte da Cidade , nao pudeíTem receber

damno das noíTas , mandou o Capitão def-

pejar aquella fronteria pêra a artilheria que

eftava na tranqueira varejar bem a ribei-

ra , e ellas que fícaíTem da banda de cima

;

e ainda quando foube que oVifo-Rey que-

ria entrar no porto , mandou-as poer em or-

dem tão pegadas com a barba em terra
, po-

lo lugar íer alli alcantilado
,
que de hurnas

fe podia ir ás outras á maneira de baluar-

te 5 fazendo íiindamenro
,
que quando as

iioífas paíTaílem a fúria de fua artillieria que

eílava em fronteria da ribeira , teriam ain-

da nellas outra força de não m^enos defen-

são. Com as quaes forças , e boa ordem

,

em que tinha poílo a defensão da Cidade

,

eftava o Capitão delia tão confiado
,
que fa-

bendo como alguns mercadores queriam poer

fua fazenda em falvo , temendo a nova que

tinha da noíTa Armada , mandou lançar gran-

des pregoes
,

que fob pena de perdimento

delia ninguém fe moveíTe , nem bolifíe com
os feus bagançaes

,
que são como logeas , ao

longo da ribeira onde tinham recolhido

fuás mercadorias. E ainda pêra maior fegu-

rança da gente , tendo fua mulher em huma
quinta , a mandou vir vctíi a Cidade , e fez

com alguns liomens principaes que iizeíTem

outro tanto
;,

dizendo ,
que as mandavam

vir
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vir pêra verem a Armada dos Frangiies

,

(que aíli nos chamam elles
,
) a qual havia

de paílar per alii , de maneira que , como
quem vinha a numa feíla , eram vindas á

Cidade muitas mulheres nobres
,

que efia-

vam em fuás quintas. O Viío-Rey D. Fran-

cifco, que deite apercebimento nao era fa-

bedor^ chegando á barra do rio huma fefta

feira vinte e nove dias de Dezembro
,
por

fer já tarde nao entrou aquelle dia ; e quan-

do veio ao outro com a viração , e maré

,

mandou a Pêro Barreto que com. os navios
,

que trouxera da Armada na coíla , foffe di-

ante 5 e tomaíle o poufo pegado cem as

náos
5
que eílavam no porto. Na eileira do

qual elle foi , tendo aíTentado com os Ca-
pitães

5
que poíla toda a frota ante a Cida-

de 5 a obra de fegurar as náos fícafie aos

marinheiros com o mais que lhe era en-

com.mendado , e elles com lua gente de ar-

mas naquelie inílante puzeíTem o peito cm
terra ; e porém que todos tiveíTem olho na
bandeira real do feu batel pêra nenhum nao
tomar terra fenao depois que a elle to-

maíTe : cá pela informação que tinha do íi-

tio da Cidade , o lugar da ribeira onde eile

havia de fahir era tão alcantilado
, que fem

muito trabalho , chegados os bateis a terra , a
podiam tomar. Ao confelho do qual Deos
quiz tanto favorecer

,
que paíTado o baluar-

te
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te da entrada do rio com menos perigo do
que le efperava , ainda as náos náo eram

bem furtas ante a Cidade ,
quando os bateis

eram cheios de gente apinhoada de alvoro-

ço. E fem guardar muito a ordem que jjies

o Vilo-Rey deo , movidos com aquelle fer-

vor de quem levaria a honra de primeiro

tomar terra , faltaram nella huns abaixo , e

outros aílima , fegundo a forte que Ví\q cou-

be ; e do batel do Vifo-Rey os primeiros

dous que a tomaram , foram : Fernão Pe-

res d'Andrade , e João Gomes de alcunha

Cheira-dinheiro. Tomada cila terra, queef-

tava entre a tranqueira , e o mar , fem das

noíTas náos haver eftrondo de artilheria

,

porque havia de varejar per cima das cabe-

ças dos noíTos , chegaram as tranqueiras fem
receber damno da artilheria

,
que tinham

aífentado nellas
^

porque como ficou hum
pouco foberba fobre o entulho de terra

,

ília aíToviando per cima das cabeças dos nof-

fos y e cahia entre as náos. Os Mouros co-

rno viram que todolos noííbs fe enfiavam

pêra três ferventias
,
que elles leixáram pêra

a ribeira , repartíram-fe cm três efquadroes
,

e vieram-os receber áquellas três portas da

tranqueira , onde fe começou huma perfia

mortal , huns defendendo , e outros com-
mettendo tao cruamente

,
que os corpos dos

mortos faziam já mais pejo pêra entrar,

que
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que a madeira que tinha por defensão. E
porque o lugar onde os noíTcs eílavam por

razão da cava era mui eílreito , e todos que-

riam ícr primeiros
,
que caufavam huns im-

pedirem aos outros ; apartou o Vifo-Rey
hum eíquadrão daquella gente que pelejava

,

e mandou a Nuno Vaz Pereira
, que com-

metteíTe a entrada per outra parte , com que
ellc ficou mais defabafada da parte de fo-

ra 5 m.as não de dentro
5
porque cada vez

recrefcia mais pezo de gente. Pêro Barreto
^

pela parte que lhe coube em repartição de
fcu trabalho , também trazia fua gente mui
fangrada

,
porque como andava no cabo da

povoação , onde as náos dos Mouros eíla-

vam furtas , ficou hum pouco dcfamparado
da força da noíTa gente , e mettido em hii-

ma mui grande
,

que os Mouros tinham
poíla em guarda delias. Finalmente nefte

primeiro comm.ettimento dos noíTos , té che-

garem a rotura dos Mouros , aíll foi o ne-

gocio tão cruamente ferido , té que o mui-
to damno dos Mouros os mettco em fugi-

da 5 caminho de huma grande mefquita
, que

eftava em meio da Cidade , cuidando íal-

var as vidas , onde tinham oíFerecido fuás al-

mas per oração ao Demónio , fem darem
por palavras do feu Capitão

, que como Ca-
valleiro os animava , e ás vezes admoeílava

,

vendo o grande número delles
,

que tom-
ban-
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bando liiins per cima dos ourros , fugiam a

dez homens dos noíTos. E ainda muitos def-

tes que íe recolhiam á mefquira , aíH como
entravam per hiniia porta , vafavam logo

per outra , náo íe havendo por muito fegu-

ros naquelle kigar ; e aíll eíles , como os ou-

tros
,
que os noíTos achavam per as ruas da

Cidade , as qiiaes já andavam cruzadas co-

mo em coufa vencida , todo íèu intento del-

les era recolher-ie a hum m.onte
,
que eíla-

va fobre a Cidade. Com tudo o maior ef-

trago que houve delles , foi na mefquita

,

e á própria porta de cada hum defendendo

filhos , e mulher, de cujos corpos as ruas

ficaram juncadas , em que houve mais de

mil e quinhentos , fegundo fe depois conta-

ram 5 os mais delles m.oradores da Cidade
;

porque dos foldados vindos pêra defensão

delia, houve m^ui poucos, e eíles foram os

primeiros que fe acolheram ao monte , e dos

noíTos morreram dezefeis , e feridos duzen-

tos e vinte. Havida a viftoria deita peleja
,

<]ue durou das dez horas té as três depois

do meio dia , em que a Cidade íicou em
noíTo poder , recolheo-fe o Vifo-Rey á gran-

de mefquita , a qual fez cafa de oração ac-

ceita a Deos no adio das graças
,
que lhe

todos deram daquella vidloria , e aíli caía

de honra , com a que receberam aquelles

,

<jue a quizeram tomar da mão do Vifo-Rey
em
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em os armar Cavalieiros
^
por efte fer hum

dos honrados feitos bem commettido , e

pelejado ,
que té alli fe fez na índia : cá

tudo foi roíto a roílo , lança por lança , ef-

pada por efpada , fem huns , nem outros fe

íervirem multo da artilheria que tinham. E
porque era já tarde , e ficaram tao canfa-

dos
5

que o reílo do dia lhe era neceíTario

pêra tomar repoufo , aíTentou o Vifo-Rey
que o comer , e dormir aquella noite foíTe

naquelle lugar da viíloria , fem fe recolher

ás náos por a mais folemnizar , e moílrar

aos imigos
,
que eílavami recolhidos no mon-

te , em quáo pouca conta os tinha , e a ou-

tro dia foltar a Cidade á gente de armas

pcra tombarem huma cevadura no defpojo

,

pois já tinha a da efpada , como lhe elle dif-

fera na falia que fez em Anchcdiva. E por

caufa dos rebates que aquella noite podiam
ter dos Mouros recolhidos ao mionte , rc-

partio a guarda delia per os Capitães , os

quaes tomaram as entradas das ruas
, que

trancaram com madeira , mandando alli tra-

zer alguns berços da artilheria. Jorge de
Mello Pereira Capitão da não Belém , co-

mo levava da mais efcolhida gente da fro-

ta , mandou o Viib-Rey que tOínaíTe a ei-

tancia
,

que ficava ao fobpé do monte on-
de fe os Mouros recolheram

,
que lhe foi

mui trabalhofa de guardar
\ poroue como

ToniALP.L S ' mui-
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muitos delles ,
poucos , e pouco commet-

tiam aquella entrada , huns a bufcar mulhe-

res , e fíilios
,
que lhes ficavam efcondidos pe-

las caías 5 outros a falv^ar o que nao pude-

ram levar comfigo , e outros a roubar o
alheio ; toda a noite a mais da fua gente

eíleve. em pé com a eípada. na mão , té que
a manha os tirou deíle trabalho , e o Vifo-

Rey os metteo em outro , de que elles ti-

veram mais fabor , dando-lhe licença pêra

esbulhar a Cidade. Na qual obra , andando

todos occupados , íc poz fogo em humas
cafas no cabo da Cidade da banda de Lei-

te : e foi couia maravilhofa
,
porque aílí la-

vrou em breve
,
que quando o Vifo-Rey íe

tirou da mefquita , e fe veio pôr ao longo

da ribeira , onde o lugar era mais defaba-

fado , já não podiam foíFrer a fumaça , e ar-

dor do fogo ;
porque como as mais das ca-

fas eram cubertas de olla
,

qualquer faifca

que faltava da fúria do eílralar da madei-

ra , logo a cafa vizinha era pofta em laba-

reda. Finalmente ,
quando veio ao meio

dia 5 o íitio da Cidade não era povoação

,

mas hum pouco de borralho , e cinza , on-

de dizem que morreo grande número de

gente : cá naquelle pouco que os noíTos an-

daram no roubo , achavam muita efcondida

pelas cafas. E foi tamanho o damno
,
que

per muito tempo os Mouros lamentaram

aquel-
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aqiie]ía'deftri]ição
;
porque como o Capitão

da Cidade tinha poílo grandes penas ao

defpojo delia
,

quando foi entrada , cada

hum teve mais cuidado na falvaçao da peí^

foa
,

que da fazenda. E fobre tudo o Vi-

fo-Rey mandou de noite ter tai vigia
,
que

aquelles
,
que de noite tornavam afuascafas

por falvar alguma coufa , encorriam em pe-

rigo de morte, de maneira que elles perde-

ram tudo , e os noíTos aproveitaram mui
pouco \ fomente dos bagançáes que eftavam

ao longo da agua , e das náos que tinham

alguma fazenda , foi o mais que houveram
daquelle defpojo

,
que dizem fer eílimado

em cento e fincoenta mil cruzados. Alguns
quizeram dizer, que o author deíle fogo foi

o mefmo Vifo~Rey , mandando ao Com-
mendador Ruy Soares que o puzeíTe , te-

mendo que com a detença , e defordem que
os homens tem neíles a6Íos de faquear , fo-

brevieíTem os Mouros do monte
,

que re-

moveíTem a viftoria
, que tinham havida

com algum defmancho. E pelo mefm.o mo-
do fe poz fogo ás náos , as quaes como ef-

tavam encadeadas , em breve tomou poíie

.delias, ecom ajufante as noíliis fe viram ein

perigo 3 e tanto
,

que maior foi o delias

,

que da gente em commetter a Cidade , e

depois paíTáram outro maior
, que os poz

em condição de não paíTarem a Dio , e foi

S ii ne-
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neceílldade de mantimentos. Porque como
o mais que defpende o Malabar, quaíi to-

dos vinham , e fe levavam daquellas partes

de Chaul , e Dabul , e o Viib-Rey quando
partio de Cochij foi com. pouco , e fazia

fundamento de o haver per aqueila coíla

;

com o alvoroço da vifloria da tomada da

Cidade , e cuidado de a roubar, efqueceo

aos Capitães , e defpenfeiros de recolher o
mantimento que nella eftava ; e quando o
Vifo-Rey quiz faber fe tinham algum reco-

lhido , era tudo queimado. Pêra fupprir a

qual neceílldade
,
parecendo-lhe que per as

povoações
,
que eílavam pelo rio aíUma , íè

achariam alguns , mandou as gaias , bargan-

tim , e alguns bateis das náos com gente

,

que o foílem bufcar , e quando o nao pu-

deíTem haver per dinheiro
,
que foíTe á pon-

ta da efpada. E em quanto eftes hiam , man-
dou outros Capitães que deílem huma vida

ao monte , onde os povoadores da Cidade

fe acolheram , também a fim de haver al-

gum mantimento , fe o tinham ; mas elles

com a mefma neceílldade delle eram já par-

tidos dalli
,
porque naquella revolta de fua

fugida nao lhe lembrou falvar mais que as^

vidas. Os Capitães que foram pelo rio af-

iima , em todalas povoações onde chega-

ram , com a nova da deítruiçao de Dabul

,

tudo acharam defpejado fem algum manti-

men-
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mento ; e a caufa foi por aquelle anno ha-

ver em todas aqiiellas partes eílerilidade

,

de huma praga de gafanhotos
,
que fobre-

veio aos agros , o qual cafo por alli acon-

tecer poucas vezes 5 diziam os Mouros que

fora prognoftico de outra praga
,

que éra-

mos nós caufa de fua total dcftruiçao. Dos
quaes gafanhotos achcáram os noffos per

aqueilas povoações muitas jarras , cm que

os tinham poftos em confcrva
,
por acerca

dos Mouros fer vianda eftimada , e correm

por mercadoria do eílreito de Meca pêra

fora
,

por naquella parte de Arábia haver

grande arribação delles : e nao fomente na

tomada deita Cidade Dabui acharam os nof-

fos eíla mercadoria , mas ainda em algum^as

náos de Mouros , que pelo tempo em dian-

te tomaram , fouberam quão eílimada era

acerca delles por acharem ncllas muitas jar-

ras deíla confcrva. Do qual mantimento uíani

muito os Arábios
,
que habitam os delcrtos

da Arábia , e aíli os que habitam os de

Africa , aos quaes elles chamam Çahará

,

que lie huma faixa de terra , ou clima
,
que

começa do Oceano Occidental daquella Co-
marca do Cabo Bojador té a noíTa fortaleza

de Arguim , e vai em largura de fetenta e

cem léguas , e mais em partes , té dnr com-
íigo nas correntes do Nilo

, (como já arras

diíTcmos
5
) a qual terra

5
(comiO verem.os em

nof-
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noíTa Geografia
,
) he paílura de grande nú-

mero de Alarves. E como com as trovoa-

das de Guiné fe criam tão grande quanti-

dade defta praga
,
que cobre a terra , e per

onde paílam como nuvens de fogo leixam

eícaldado , e queimado toda planta , e her-

va , ao tempo defta íua paílagem , a qual

conhecem os habitadores em verem primei-

ro o Sol dous , e três dias amarelio
;,
por-

que as nuvens defta praga que vem íe en-

trepòc entre o Sol , e elles ; apercebem-íe

todos que em poufando na terra matam nel-

les 5 e feccos ao Sol em grandes m.edaos os

guardam pcra mantimento
,
porque naquel-

les deíertos não chove outro manná áquella

trifte , emaldiçoada gente. A qual praga he

tão geral no interior de toda Africa por ra-

zão da quentura da terra
,
que andando

D. Rodrigo de Lima noíTo Embaixador em
a Corte do Rey dos Abexijs , a que com-
mummente chamamos Prcfte João , hum
Francifco Alvares Sacerdote em hum. dif-

curfo
,
que efcreveo das coufas que vio ncíla

viagem , em que elle foi com D. Rodrigo
,

conta que era tamanho o temxor acerca dos

Abexijs da vinda deites gafanhotos , a que

elles chamam Am.batas
,

que eftando em
hum lugar chamado Baruá , viram efte final

,

o Sol amarelio , e a terra toda afíombrada

defta luz, com que a gente começou a ef-

mo-
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morecer de temor , como que efperavam

algum mal ; e quando veio ao outro dia

,

começaram apparecer humas nuvens deRa

praga
,

que tomariam, quaíi oito léguas ^ e

cubríram todo efte efpaço da terra. No qual

tempo a gente do lugar ie foi a elle , como
a Sacerdote , pedindo-lhe por amor de Deos
que lhe deíTe algum remédio áquelle mal

j

ao que elle refpondeo , que não fabia mais

certo remédio
,
que pedirem devotamente a

Deos que lhes lançaíTe aquella praga fora da
terra. Com tudo fazendo ajuntar todolos

Portuguezes que alli eram , ordenaram hu-

ma procifsao ao modo de quando cá per

as Ladainhas vam. fobre os agros , e com
elles fe ajuntaram todolos Sacerdotes , e po-

vo da terra , e levando huma pedra de Ara
ao feu modo como relíquia , e fua Cruz
diante , faziam iiias precaçoes a Deos , c os

naturaes refpondiam : Zio ynarena Cldrif-

tus
,
que cm noíla lingua quer dizer : Se-

nhor Chrijh , amercea-te de nós. Com a
qual precação , e clamor , indo per liiima

campina de agros de trigo obra de quarto
de légua , foram ter a hum. cabeço

, que
defcubria a miultidao daquella praga , e to-

mados huns poucos , lhes fez huma amoef-
taçao da parte de Deos , e de íi os cxccm-
mungou

,
que dentro de três horas ellcs pre-

fentes , e todolos aufentes fe foíTem ao mar
3

ou
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ou a terra de Mouros infiéis , e leixaííem a

terra dos Chriftãos. Soltos elks fobre que

íè fazia eíle exorcifirio
^

(foi coufa miJagro-

fa
, )

porque voltando a gente pêra o lugar

em íua procifsão contra o mar, que era o
caminho que lhe amoedaram que elles to-

maíTem , vinham tão tezos
,

que parecia á

gente que os apedrejavam ; tao grandes eram
as pancadas que com feus voos davam nas

coftas. E quando chegou a procifsão ao

lugar 5 eftava toda a gente pelos cabeços
,

e lugares altos vendo como os gafanhotos

em nuvens hiam fugindo contra o mar. No
qual tempo fe armou huma trovoada con-

tra aquella parte do mar pêra que elles fu-

giam , que durou três horas , e aíll fez ef-

trago naquella praga
^
que quando acabaram,

de vafar as ribeiras , e regatos do enxurro

da agua
,
que correo com aqueila fubita tro-

voada , ficaram, cheios entre mortos , e vi-

vos em akura de doze covados , e quando
veio ao outro dia pela manhã , nao havia

vivo hum fò
,
parecendo pela margem dos

ribeiros a multidão delles huma folhada de

enxurro. Com a qual coufa a gente da ter-

ra ficou tão efpantada
,

que diziam que os

riolTos eram homens fanftos ,
pois em virtu-

de daquella obra que fizeram , Deos obrara

tal milagre ; e com.o efta nova correo , vi-

nham de todalas partes bufcar os noíTos,
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pedindo-lhes porDeos que lhes foíTem lan-

çar os embatas fora dos agros
,

que lhos

deftruiam. Fizemos eíla digrefsão deíles ga-

fanhotos , e do ufo que a gente Arábia, e

os Mouros de Africa tem delles em com-
mum mantimento

,
por cauíà da expoíiçáo

de alguns Theologos fobre as locuftas
,
que

S. João comia no deíerto
^

porque faibam

não ferem hervas , nem aves , como eu ou-

vi em alguns púlpitos
,

por não faberem

quão ufado mantimento acerca dos Mou-
ros são eíles gafanhotos , e ainda os que

poe em conferva , como aquelles que acha-

ram em jarras os Capitães que o Vifo-Rey
mandou , acerca delles são eílimados , como
coufa de íiia golodice. E alguns dos nof-

fos
,
que já comeram delles, dizem quetein

mui bom fabor , e que a carne delles he
tão alva , como o peixe dos camarões , ma-
rifco dom.ar, que em parecer são gafanho-

tos da agua, como os outros camarões da
terra.

CA-
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C A P I T U L O V.

Do que pajjou O Vifo-Rey té chegar a Dio :

e eomo orãeizou fua Armada pêra pelejar

com Mir Hocem Capitão do Soldao
,

que alli eftaua recolhido,

0\'iro-Re7 5 depois que com as diligen-

cias que mandou fazer fobre os man-
timentos , vio que alii nao le podia prover

dellcs por razão da praga que diíTemiOs , fa-

hio-le de Dabul com toda a frota , levan-

do em propoíito dar em hum lugar chamia-

do Baçaim. , onde ora temos huma fortale-

za , por faber que era terra abadada delics

,

e iilo quando por dinheiro lhos nao qui-

zeíTem vender. Porque como eíle lugar ci-

tava já na enfeada de Cambaya , e era d'El-

Rey dcíle Revno , a quem elie nao queria

fazer guerra
,
primeiro que per ella comm.et-

telle haver mantimento , havia de experimen-

tar todolos meios da paz. E feguindo fua

viagem fempre ao longo da coíia , como
Payo de Soufa Capitão da galé pequena hia

coleito com, terra deicubrindo , acertou de

entrar na boca de hum rio , ao longo do
qual vio andar paílando algum gado ; e pe-

la neceílidade que todos levavam de man-
timento , fajjio com alguns a tomar delle.

Sobre os quaes deram os da terra 3 e foi o
ne-
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negocio tão fubiro em modo da cilada
, que

fe tornaram a recolher vindo já muitos fe-

ridos , entre os quaes era Jorge Façanha

,

e AmÍ3rolio Façanha filhos de Manuel Fa-

çanha. E querendo Fayo de Souía acudir a

Jorge Guedes que o matavam , ficaram am- -

bos alli pêra íènipre ^ e eíle foi o preço que

cuílou o deíejo de querer com.cr carne fref-

ca. Do qual calo
,
quando o Vifo-Rey fou-

be parte , ficou muito deícontente por fer

defaílrc , e em tempo que elle tinha neceC-

fidade dos taes homens ; e mais fendo feni

fua licença
,
porque neíles negócios fempre

dava refguardo a não poderem os homens
commettcr coufas per modo de defmando.

Però logo adiante fuccedeo outro cafo
, que

desfez ama fortuna deíle namefm.a galé de

Fayo de Soufa , cá levando diante por def-

cubridor das pontas
,

que a terra fazia a

Diogo Mendes a quem elle dco eíla galé

,

huma ante manhã veio dar quaíi de fubito

com elle Diogo Mendes
,

que já hia hum
bom pedaço da frota , huma fufía que atra-

veílava de Dio pcra Dabul , bem eíquipa-

da de remeiros , e íicompanhada de outra

gente , na qual hia hum T\irco homem no-
bre ; e fegundo fe depois fcube , era paren-

te do Sabayo , e hia-fe pêra elle ouvindo
as boas fortunas de feu eftado. O qual Tur-
co fora ter a Dio em hum.a náo de Meca

bem /
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bem acompanhado de té vinte e finco Tur-
cos 5 todos homens de fua peíToa

,
que hiam

com elle na fuíla
,
que lhe Melique Az man-

dou dar té o poer em Dabul, ou onde el-

Ic quizeíTe ; e como era homem de guerra

,

quando defciibria huma ponta , e de íubito

deo com Diogo Mendes , vendo que não
podia leixar de pelejar com elle , mandou
abater todolos feus

,
porque os noííbs não

viííem mais que os rem.eiros. Diogo Aíen-

des fazendo delia pouca conta , veio-a de-

mandar té poer o efporao da lua íobre el-

la fem faber o ardil deiies ; os quaes tanto

que o íentíram íobre fi , fahíram com huma
grita 5 e ás frechadas , e cutiladas mettêram-

le tão rijo com os noíTos
,
que lhe entraram

a galé , e os levaram té o maílo , e quaíi

houveram de ficar de poíle delia. Porque
como os noíTos hiam deícuidados , naqiiel-

le primeiro Ímpeto dos Turcos aíli ficaram

embaraçados de mal apercebidos
,

que não

tornaram fobre fi , fenao depois que o fer-

ro dos imigos os começou a fangrar, que

lhes deo fúria com que defpejáram a fua ga-

lé , e entraram na dos Turcos , onde fe vin-

garam tanto delles
,

que a nenhum deram
vida. E pêra que a viâioria foíTe mais ce-

lebrada
,

però que os mais dos noíTos fica-

ram bem aíTinados do ferro dos Turcos

,

não faieceo algum delles , e alli quebraram

com
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comliuma frecha hum olho a Sylveftre Cor-

ço
5
que era comitre da galé , homem que

naquelie tempo foi m.ui cííimado nefte Rey-
no 5 depois que veio da índia

,
por official

de feu officio
,
principahTiente em fazer na-

vios de remo , e galeões por fer Levantifco

natural de Coríica. Na qual galé a maior,

e mais preciofa preza que fe tomou , foi

hurna moça Ungara de nação , mui gentil

mulher , a qual fendo aprefentada ao Vifo-

Rey , elle a nao quiz acceitar pêra íi , e a

deo a Gafpar da Índia , e depois a houve
Diogo Pereira o de Cochij

,
que por razão

de haver filhos delia , e de fua prudência
^

e virtude , a recebeo por mulher. Da qual

feus filhos fe devem prezar por ella fer per

natureza de fangue Catholico , e nobre , e

não he labéo nella cativeiro , cá eíle he ca-

fo de fortuna , e não defeito natural , a qual

fortuna neíla parte tem poder fobrc todolos

eílados , como fe verá no livro de noíTo Corn-
mercio no titulo dos fervos , onde íè prova
que os Nobres per entendimento , c fangue

,

ainda que fejam cativos , nem por iíTo pro-

priamente fe podem chamar efcravos. Tor-
nando ao caminho que o Vifo-Rey fazia

,

porque os ventos lhe nao ferviam bem , foi

ter fobre hum rio chamado Bombaim por
razão de hum lugar defte nome

,
que eílá

fituado ao longo delle, pouco mais de do-

ze
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ze léguas ante de Baçaim , onde era feii in-

tento prover-íe de mantimentos : na boca do
qual Bombaim os noíTos tomaram hum. bar-

co com vinte e quatro Mouros Guzarates
,

per induílria dos quaes o Vilb-Rey mandou
ao Regedor do lugar

,
pedindo-llie que o

quizeíTe prover de mantimentos por leu di-

nheiro. E porque tcmeo que o rogo havia

de obrar nelle mui pouco , mandou logo

nas coitas do recado três Capitães em feus

bateis
,
que deííem. em algum lugar , íhm lhe

fazer damno
,
por ferem terras d'ElRey de

Cambaya. Mas como toda aquelia coíla ef-

tava vigiada da fua vinda , acharam o lu-

gar defpejado, fem nelle haver coufa de que

lançar mao , fomente á tornada pêra as náos

viram andar paliando hum pouco de gado

,

do qual trouxeram vinte e quatro cabeças

;

e não feriam dentro em as náos
,
quando

chegou hum recado do Regedor da terra

,

que eítava em outro lugar a que fe recolheo
;

e moílrando que lá foubera como aquelia

Armada d^ElRey de Portugal viera alli ter

com neceílidade de mantimento , mandou
ao Vifo-Rey doze fardos de arroz , e ou-

tros tantos carneiros , dando por defculpa

quão ncceíFitada a terra eílava de mantimen-

tos por caufa da grande praga dos gafanho-

tos , c que aquelia pouquidade lhe manda-

va do que tinha pêra fua provisão. O Vi-

fo-
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fo-Rey recebida fiia defculpa , e o prefente
,

lho agradeceo com fazer mercê ao mefía-

geiro
;

partido o qual , e elle recolhido a

Ília camará , ficaram elíes Capitães , e Fi-

dalgos
5
que alli eram juntos

,
praticando

fobre aquellas fahidas de gente em terra. E
porque fobre fahirem em Baçaim

,
que o

Vifo-Rey affentára com elles , alguns tinham

votado por lhe comprazer , vendo-o mui
movido , e indignado a iífo nas razoes que

deo contra Nuno Vaz Pereira
,
que contra-

dizia a tal fahida , começaram alguns dizer

,

que o Vifo-Rey nefte negocio de votarem

os homens era muito mais fujeito ao leu

parecer
,

que ao de muitos , e que os ho-
m^ens por efta razão não eram livres em acon-

felhar , temendo de o anojar. O Vifo-Rey

,

porque a prática era hum pouco alta , ou
que elle a ouviíTe , ou que alguém lho foi

dizer , fahio de dentro , e aíTentando-fa en-

tre elles , começou a praticar docemente cm
coufas , com que veio enfiar o que fe trata-

va na matéria em que elles eftavnm
, por

não parecer que vinha áquelle eíFeito : en-

tre as quaes palavras diífe
,

que hum dos
maiores peccados que os homens podiam
commetter ante Deos , e ante feu Rey , era

em cafos de confelho votarem o contrario

do que entendiam pêra bem do cafo a que
eram chamados

j
porque acerca de Deos ne-

ga-
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gavam o entendimento que neiles poz
,
que

era peccado contra o Efpirito Sandlo , e

contra feu Rey commettiam huma efpecie

de traição. E que como o entendimento hu-

mano mais vezes peccava per malícia
,
que

per ignorância
,

geralmente todoios confe-

Ihos que hiam puros , fegundo os Deos ins-

pirava 5 eram mais firmes , e certos nas

obras
,
que os movidos per alguma deftas

quatro paixões , ódio , amor , temor , ou
efperança

,
por ferem partes mui prejudiciaes

em qualquer juizo. Donde vinha que por

efte oííicio de aconfelíiar fer tao excellente

,

os Príncipes que bem queriam reger, e go-

vernar 5
para elle de muitos homens efco-

Ihiam poucos , e pêra pelejar não engeita-

vam algum ; e aquelles a que Deos fizera

tanto bem
,
que podiam fervir em confelho

,

e com armas , não menos galardão mereciam

em huma coufa que com outra. E porque

os mais que alíi eram prefentes ambas eflas

coufas exercitavam , e todos eftavam em
tempo pêra ainda votarem de novo nas cou-

fas fobre que praticaram , fe depois tinham

vifto algum inconveniente ao que levavam

ordenado fazer naquella viagem , lhe reque-

ria de parte de Deos , e d'EíRe7
,
que li-

vremente cada hum difieííe o que entendia

que fe devia fazer. Qiie não tomaífem. por

achaque cuidarem que elle poderia receber

ef-
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efcandalo de ir em contra o que lhe a eí-

les parecia
;

porque contrariar elle razoes

alheias , não era por^ lhe parecerem mal as

boas 5 fe eram melhores que as luas , fomen-

te porque defejava ouvir da parte as cau-

fas 5 e razoes que o moviam a fe determi-

nar no parecer ; e que não dizia elle de

peílbas de tantas qualidades como elles eram

,

mas do mais pequeno da frota
,
quando o

confelho bom foífe , confelTaria que àélo, o
recebera. Porque como o puro confelho mais

procedia da alma
,
que do langue , não os

que muito valem , c podem , mas aquelles

onde o efpirito de Deos cfpira, eftes eram
os que fabiam eleger a melhor parte que
os negócios tinham pêra virem a bom effei-

to : donde procedia haver muitos bem afor-

tunados 5 e poucos acíabarem em eílado de
bom confelho. Finalmente per eíles termos

o Vifo-Rey procedeo na prática té que per
derradeiro com eíles Fidalgos

, que eram
prefentes , removeo a confelho de fahirerft

em Baçaim , c aífentou que foíTc em Maim
por fer mais perto da barra , e ter menos
inconvenientes. Mas todo feu trabalho foi

de balde
;
porque como toda aquella coíla

andava alevantada com temor da noíTa fro-

ta , defpejavam os lugares vizinhos do mar

,

recolhendo-fe pêra dentro , e aííi acharam
a fortaleza de Maim, a qual era de tijolo,

TonulL P.L ^ T Yem
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fem peííoa viva , fomente hum pouco de

arroz na cafca , c por alimpar , o qual os

Mouros tinham eícondido em covas , e eí-

te repartio pelas náos. Com a qual neceíli-

dade de bufcar mantimentos , e aíli por lhe

o tempo nao íervir , e também por os noffos

Pilotos ainda nao terem navegado peraquel-

la coiui , deteve-fe o Vilo-Rey treze dias

de Dabui té chegar a Dio
,
que foi a dous

de Fevereiro dia de N. Senhora , onde fur-

gio huma manha de névoa
,

por caufa da

qual não fe chegou muito ao porto. Mas
como ella com a vinda do Sol foi desfeita

,

que a Cidade ficou defcuberta , a qual efta-

va aíTentada em hum lugar foberbo fobre

o mar
,
que os noíTos viram os muros , tor-

res , e a policia de feus edifícios ao modo
de Hefpanha , coufa que elles não tinham

viílo na terra do Malabar, entre a faudade

da pátria
,
que pela femelhanca dos edifícios

da Cidade lhe lembrou , a liuns fobreveio

o temor , vendo que detrás daquelles mu-
ros a morte os podia fobrefaltar ; e a ou-

tros 5 cujo animo em os grandes perigos eí^

tava pofto na efperança da gloria que as

armas tem , mais os animava a viíta deita

primeira moílra da Cidade , defejarido de

fe ver dentro , do que a temiam de fora.

A eite tempo que o Vifo-Rey furgio ante

a Cidade Dio / Melique Az wSenhor delia

não
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não cra prefciire
,
por andar occupado em

liama guerra que tinha com os Rcsbutos

léus vizinhos obra de vinte léguas. Porém
lá onde eílava , depois que o Viib-Rey par-

tio de Dabul , fempre andaram meia dúzia

de atalaias
,

que sao barcos de remo , em
atalaia delle , contando-lhe os paíTos , e vol-

tas que dava, de maneira queeílas per mar,
e paradas per terra , todolos dias haviam de

Jevar nova a Melique Az da noíía Arma-
da • do qual aviíb proccdeo

,
que naquelle

dia que o Vifo-Rey chegou , entrou elle na

Cidade com leixar mortos dous dos cavai-

los dos que tinha poftos em parada. Qiie-

rem alguns dizer que a occupaçao da guer-

ra dos Resbutos
,

que elle tinha, não lhe

importava tanto pêra naquelle tempo íe au-

lentar da Cidade , mas que o fez de induí^

tria ; porque como era homem íagaz , e de
grandes cautelas , naquelle tempo íe fez cha-

mado pêra acudir áquella guerra dos Res-
butos na fronteria que tinha poíla contra

elles
;
porque com. fua aufencia , fe Mir Hó-

cem quizeíTe fazer alguma coufa de fi , te-

mendo a nolTa Armada , o pudeíTe fazer. E
donde Melique Az tomou fufpeita que el-

le Mir Hócem podia fugir a noíla Arm.ada,
foi dehuma prática que ambos tiveram acer-

ca da ordenança de como haviam de pele-

jar comnofco ^ dizendo elle Mir Hòcem que

T ii não
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não havia de efperar a noíTa frota dentro

no porto , mas no mar largo , onde efpera-

va de fe poder melhor ajudar de nós : cá

lhe ferviam todalas velas , aíli a fuílalha del-

le Melique Az , como os paráos d'ElRe7
de Calecut que efperava. Os quaes por fe-

rem navios de remo , e fubtis
,
que nós não

tínhamos , de huma chegada fua ás ngífas

náos encravavam muita gente com os exa-

mes de frechas que lançavam dentro
,

por-

que ifto experimentou/elle na vidloria que
houve emChaul: A qual fahida do porto,

peró que Melique Az lha contrariou com
algumas razoes apparentes , não iníiftio mui-

to niífo
5

porque defejava que tomaífe elle

efta licença de fc ir. Com a qual fufpeita

tinha mandado fecretamente que fe elle fe

fahiífe do poufo donde eítava
,
que nenhum

feu navio o feguiífe
;
porque como já tinha

incorrido cm culpa contra o Vifo-Rey em
ir a Chaul em favor delle Mir Hócem , não

queria cahir na fegunda , temendo que lhe

íicaífe emcafa. Outros dizem que verdadei-

ramente Melique Az lhe contrariou a fahi-«

da do porto também por cautela de feu pró-

prio , e particular proveito , temendo que

fugido Mir Hócem , o Vifo-Rey defcarre-

gaíTe a fúria , e impeto que levava em def-

truição da Cidade : e ora foífe per huma
cauía ;,

ora per outra , como Melique Az
ti*
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tinha malícia pêra tudo , tudo acabava em
fegurar fuás coufas. Porém com todas eílas

fuás cautelas
,

quando chegou a Dio acu-

dir a vinda do Vifo-Rev , achou Mir Hó-
cem occupado em lançar huma náo mui grof-

fa
5

que feria de íètecentos toneis , fora de

hum banco que a entrada do porto tem ,

a qual era dclle Melique Az , e com ella

outras náos da terra
,
pcra que os feus ga-

leões , e galés 5 com toda a fuftalha . e pa-

ráos d'EiRey de Calecut
,
que eram vindos

em fua ajuda , ficaíTem amparados com eílas

náos de Melique Az
,
que por ferem gran-

des occupavam a entrada do porto , e po-

deriam ficar em luí^ar de baluarte. Porque

além defta náo fer mui poderofa , Melique
Az a tinha mui artilhada , e cheia de mui-

tos frecheiros em ordenança de capitanias per

popa , e proa , e entre dous frecheiros hum
ftrdo de frechas pêra faa defpeza , e ella

com fuás arrombadas com ponte , e redes
,

e per muitas partes cuberta de couros de va-

ca crii miolhados pêra defensão do fogo , íé

lho lançaíFe com algum artificio. Per o qual

modo todalas outras náos , e galeões de Mir
Hócem , e aíTi as da terra eílavam aperce-

bidos ; e que parecia coufa impoílivei pode-
rem receber damno

,
porque Mir Hocem era

homem, de fua peíToa, eiiiui induílriofo nef-

tas coufas da guerra ^ e Melique Az mui
abaf-
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abaftado dclhs de maneira
,

que quanto fe

podia defejar pêra a defensão que a frota
,

e Cidade liaviam niiíler , fe achava em am-

bos efces Capitães. McJique Az quando

achou Mir Hócem em trabalho de ordenar

a frota per eíle modo , foi-lhe á mão , di-

zendo que não havia neceííidade de poer a

fua náo , e as outras da terra na entrada do
banco ,

porque as noífas náos eram gran-

des 5 e de quilha , e mais não tínhamos Pi-

loto do porto ,
pola qual razão não pode-

riam entrar nelle , e que efte ayifo tinha dos

cativos Portuguezes que elle tomara. Mas
tudo iílo era mais cautela de Melique Az

,

que verdade
,
porque ellc não queria que a

fua náo foffe a primeira que os noíTos achaf-

fem por defensão á entrada do rio ; e fez

crer a Mir Hócem que mais lhe convinha

terem o poílo da terra pêra fe favorecerem,

com a artilheria groíla
,
que tinha poíla fo-

bre aquelle abrigo das náos
,
que em outra

parte alguma. E moítrando fer eíle melhor

confelho , m^udou as náos ao lugar que di-

zia , e á ilharga de cada huma poz hum na-

vio , e huma galé , e da fua fuílalha fez hu-

ma capitania , e dos paráos d'ElRey de Ca-

lecut outra , os quaes a modo de genctes

haviam de andar rodeando toda a nofía fre-

ta quando entraíTe do banco pêra dentro,

que he huma lagea
3,

porque como neíles.

na-
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navios de remo havia mais de três mil fre-

cheiros 5 cada vez que embebiam as frechas

em feus arcos , coalhavam o ar com o exa-

me de aguilhoes de morte. O Vifo-Re)^,

poílo que per informação de Mouros tra-

zia na fantaíia figurado o íitio da Cidade

,

e entrada do rio , e fobre efta fua imagina-

ção tinha aíTentado o modo de commetter
os imigos 5 depois que per fua própria viíla

vio tudo, emendou muitas coufas , aíFi por

razão do íitio da Cidade , como pela entra-

da do rio. A qual , poílo que naquelle tem-

po não tiveíTe as forças de baluartes , e mu-
ros que lhe Melique Az , e os que lhe fuc-

cedéram , fizeram , com^o veremos , fomente

o natural fitio com os prefentes artifícios

,

e ordenança
,
que fe puzeram cm defensão

,

bailava pêra não efperar daquelle commet-
timicnto vidloria alguma. Porque o rio

, que
torneava aquelle pedaço de terra , em que
a Cidade eftava aíTentada , tinha na entrada

huma lagea á m.aneira de banco , com aue
fazia dous canaes : O que era da parte do
Norte j c corria ao longo da povoação, per
onde commummente as nãos de grande por-

te entravam por ter fundo pêra iíTo , efíc

era mais perigoíb : cá ficava a Cidade mui
foberba fobre elle por eílar firuada fobre hum
morro alto de pedra viva ao longo do mar :

Da outra parte do Sul per entre a lagca

,

e a
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e a terra quaíi tudo era parcel de arêa de

maneira
,
que não tinha ferventia pêra mais

,

que barcos de remo : e nefca parte
,
porque

Melique Az fe não fiava muito dos Rumes
,

os mandou agazalhar , não confentindo que

poufaíTem dentro na Cidade; daeftancia dos

quaes ficou alli Iiuma povoação ^ a que ago-

ra os noíTos chamam a Villa dos Rum.es.

O Vifo-P^ey 5 depois que notou a entrada

do rio , íitio da Cidade , e o modo de que

eíles dous Capitães o eíperavam com. fua Ar-

mada
,

que feriam mais de duzentrs velas

entre náos
,
galeões , navios

,
galés , fuílas

,

e pardos, cm que entravam cento, que El-

Rey de Calecut tinha enviado
,

poílo que

já tiveíle repartido ás capitanias , e o modo
da entrada , aquella tarde cliamou a confcT

lho, onde fe praticaram muitas coufas , en-

tre as quaes foi tirarem ao Vifo-Rey de hu-

ma em que eílava poílo , que era fer elle

o primeiro
,
qucentraíTe com a fua náoFlor

de la mar , como quem queria tomar a fal-

va do prim.eiro ccmmerrimento. Finalmen-

te tirado ellc dcíle propofito , a ordem com
que aíTenrou que ao outro dia haviam de

commetter os imigos , foi eíla. Deo a dian-

teira a Nuno Vaz Pereira Capitão da ndo

SanClo Efpirito
,

que era de trezentos to-

neis , o qual levava cento e vinte homens

de peleja , toda gente fidalga ;, e nobre, e

def-
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deftra pêra o tal miíler , de que os princi-

paes eram D. Jeronymo de Lima
, João Ro-

drigues Pereira , Álvaro Façanha , Ambroíio

Paçanlia feu irmão , Triíláo de Miranda,

António de Souía de Santarém , Ruy Pe-

reira
, João Gonçalves de Caílelio-branco

,

Pêro Teixeira , Ruy Nabayaes , Simão
Velho de Soure , Francifco Lamprea

, João
Gomes Cheira-dinheiro , Francifco de Ma-
dureira 3 e Diogo Pires Capitão da galé com
quarenta homens o havia de atoar té o paf-

íar além do banco. Trás elle Nuno Vaz
havia de feguir Jorge de Mello em a faa

náo Belém com cento e vinte homens , de

que os principaes eram D. João de Lima

,

Jorge da Silveira , Fernão Peres d'Andrade

,

António Rapofo , e outros , cujos nom.es

não vieram á noíla noticia ; e na eíleira de

Jorge de Mello havia de ir Pcro Barreto

de Magalhães na Taforea grande, e depois

Francifco de Távora em a náo Rey gran-

de 5 e trás elle Garcia de Soufa na Taforea
pequena , e todolos outros Capitães , de que .

atrás fizemos menção á partida de Cananor.
E tirando eílas principaes , e primeiras náos
que nomeamos , todalas outras velas leva-

vam a oitenta , feíTenta
, quarenta , trinta , e

a vinte e íinco homens de peleja , fegiindo

o porte de cada vafilha. Cada hum dos quaes

Capitães ordenou a fua gente na ordem que

aí-
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affentáram , de que fomente diremos a que
Nuno Vaz levava

,
por fer o primeiro nefte

commettimento por honra do feu nome
,
pois

acabou nefta empreza como Capitão , e ca-

valieiro. A fua náo de hum caílello ao ou-
tro levava fobre a ponte tecida huma rede

de Cairo mui miúda , e do caftello de proa
fez Capitão Pêro Teixeira , e do capiteo de

popa aTriílâo de Miranda, e na tolda João
Rodrigues Pereira feu fobrinho , e no con-

vés António de Soufa , todos acompanha-
dos de gente de armas , efpingardeiros , e

béíleiros , fegundo o lugar que tinham , e

elle íicou com outra gente fobrecelleníe

pêra acudir ao lugar mais neceíTario. E co-

mo a principal parte defta entrada do rio

eílava em bom Piloto , entregou o Vifo-Rey
a elíe Nuno Vaz hum Mouro Guzarate

,
que

a fabia mui bem , com grandes promefias de

mercê , e liberdade de fua peíToa , fe met-

íeíTe aquella náo dentro no banco , na ef-

teira da qual as outras haviam de ir enfia-

das. E porque naquelle primeiro dia
,
que

era de Noíía Senhora da Purificação , em que

o Vifo-Rev quizera commetter aquelle fei-

to , ao alevantar das náos pêra tomar outro

poufo 5 ellas fe embaraçaram hum pouco de

maneira
,
que nao hiam na- ordem que ti-

nha dado ;' furgio já pegado com a entrada

do rio, por lhe ficar dalli opoílo mais cur-

to.
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to , e melhor , onde foi recebido de alguma

artiiheria dos imigos
,

que houveram reí-

poíla da noíTa. Mas como veio a noite
,
pê-

ro que ella ceíTou
,
poucos houve que a dor-

miíTem com repoufo , e quaíi foi toda vi-

giada , huns concertando fuás armas , e ou-

tros a confciencia
,
porque o officio do dia

feguinte requeria que ambas eílas coufas ef-

tiveflem taes
,

que os imigos do corpo , e

da alma nao tiveíTem jurdiçao fobre fuás

peílbas.

CAPITULO VI.

CojHo o Vifo-B.ey comrãetteo a Armada de

Mir Hóceni , e a venceo , e total-

mente defiruio,

Uando veio ao dia feguinte
,
que era

Gc S. Braz , entre as nove , e as dez

horas
,

que a maré trouxe a viração

,

com que haviam de entrar , aíTi ejftavam as

náos a pique
,

que feito final em a capitâ-

nia^ a hum ponto todas desferiram traque-

te , e m.ezena , c os homxns toda a voz que
tinham em grita de envolta com as trombe-
tas , tambores , e outros inílrumentos que
expertam a guerra

,
que parecia abrir-fe o

Ceo , e o animo de todos em efpirito de
fúria contra aquella pérfida gente imiga do
nome Portuguez. Ao qual termo também

a fuf-
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a fuftalha de Melique Az com os cem pa-

ráos de Calecut , remo em punho relpon-

dêram aos noíTos com grande alarido , e

grita
,
partindo do poíto como genetes a re-

ceber Nuno Vaz
,
que hia na dianteira com

determinação de a entreter , e embaraçar na

entrada do banco. E a primeira faiva que

lhe deram , foi de muita artiiheria miúda

,

que afuzilava per huma parte , e as frechas

ferviam per outra , com que logo encrava-

ram muita gente , e mataram a Diogo Pires

na galé dez homens , e outros ficaram taes
,

que não pode mais rebocar a náo. Mas Nu-
no Vaz, por muito que lhe ladrava, e mor-
dia eíla cachorrada de navios pequenos , não

fazia conta deiles
,

porque levava o roílo

poílo em a náo groíTa de Mir Hócem
,
que

eílcs tinham em lugar de baluartes com a

outra de Melique Az. E tanto que começou
entrar per meio das náos groíTas , de paf-

fada falvou huma com. hum tiro deefpera,

e aprouve a N. Senhor que cm íinal de vi-

dloria ficou logo eíla mettida no fundo

,

porque os imigos com alvoroço , e fúria da

ília artiiheria não fcntíram o noíTo tiro ao

lume da agua, fenão depois que dentro em
a náo já andavam nadando nelia. Jorge de

Mello
,
que hia na eíleira de Nuno Vaz

,

por culpa de feu mcílre que Jhe mareou mal

a vela , ficou detrás de Pêro Barreto , o qual

por
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por ter efta vantage chegou primeiro a Nu-
no Vaz a tempo

,
que o achou já entre a

capitania , e outras duas náos dos Rumes

,

que a quizeram acolher em meio
\
porque

além dos arpéos , tinham os Rumes dadas

raj eiras per baixo pêra fe alarem humas ás

outras 5 e fecharem entre li , as quaes alTi ti-

nham aíFerrado Nuno Vaz , e elle a ellas

,

que querendo Pêro Barreto empolgar huma
deftas três

,
per difcuido , ou deíacordo do

fcu meftrc , ficou per popa da náo de Nuno
Vaz hum pedaço

,
porque os Rumes quan-

do fe elle com elles igou , tanto que lènrí-

ram o feu arpéo , lançára-o de 11 ^ com oy.^

elle fe achou em vão. Jorge de Mclio co-

mo le defembaraçou , foi aíFerrar huma das

principaes náos
,

que eftavam per popa de
Nuno Vaz \ e como levava corola do que
lhe fizera o feu meftre , metteo tanta vela

,

que da pancada que deo em a náo dos PvU-

mes 5 a lançou fobre Nuno Vaz , com que
foi cruzar o feu goroupés còm o m.aílro

de contramezena delle. Bafnâo de Miran-
da

,
que tinha a capitânia daquella parte

,

como lhe cahio debaixo da lança , mandou
mui bem arreatar a náo de m^aneira

, que
elle com os de fua capitânia per eíle go-
roupés entraram nella , entre os quaes eram :

D. Jeronymo de Lima , Ruy Pereira , Ál-
varo Paçanha ^ e Ambrofio Paçanha feu ir-

mão^
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máo 5 com as feridas ainda frefcas do que

paíToLi. em a fuíla de Payo de Soufa. Qiian-

do Jorge de Mello vio que nao tinha mais

feito 5
que entregar aquelía náo debaixo de

outra lança , e nao da fua , com melhor
preza afFerrou outra náo , e os outros Ca-
pitães que o feguiam na ordem que leva-

vam 5 enfiados hum no outro , cada hum to-

mou a forte que lhe coube dos imigos. O
Vifo-Rey

5
poílo que nao foi aíferrar náo

alguma , como quem queria fazer o campo
feguro aos feus que eílavam aíferrados , met-

teo-fe entre os imigos , e a fuíhlha de Me-
lique Az

5
que já a eíle tempo eílava abri-

gada á terra
,
porque da entrada das noíías

náos algumas foram meítidas no fundo. A
qual fuftalha daquelle abrigo com artilheria

miúda , e frechas , cubriam a náo do Vifo-

Rey 5 que eílava quaíi como barreira delias

pêra efcudar os feus , e defendendo que ef-

tes navios pequenos nao foíTem impedir a

preza que os nolTos tinham , e aíli os entre-

teve com a artilheria
,

que de quando em
quando mettia alguns de baixo da agua

,

com que os outros nao oufavam de fahir

ao campo. Porém ifto que o Vifo-Rey fez
^

foi a cufta da gente de fua náo
,
porque lhe

derribavam muita , entre os quaes foi Fer-

não Soares filho de Álvaro Carvalho. Os
paráos de Calecut , como viram que o feito

dos
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dos Rumes hia pêra mal , nao querendo ef-

perar o remate àdÍQ , mettêram-fe pelo rio

dentro , e torneando a Ilha , vieram fahir

á outra boca
,
que diíTemos eftar da parte de

cima , náo oafando paíiar pela face das nof-

fas náos
,

que eram coriíco de fogo mor-
tal , de que elles já tinham experiência • e

fahindo ao mar largo , fízeram-fe á vela ca-

minho de Calecut , dando nova per toda a

coíla
,

que a noíTa Armada era mettida no
fundo pelos Rumes , e que elles foram na

vicloria. Mir Hócem vendo-íe entrado per

tantas partes , e que Melique Az eílava de

fora olhando o jogo fem. metter a peíToa,

poílo que tinha mettido cabedal de fuítas

,

as quaes eílavam como retrahidas
, quequali

o defamparavam , e dle eílava ferido , e com
muita gente morta , e ferida ; fjcretamente

callou-fe pela almeida da náo abaixo em
hum bargantim

,
que alli tinha pcfto de ref-

guardo pêra eílc tempo , e como huma fetta

defconhecido fe paílbu da banda da povoa-
ção onde eílava apoíenradò , e alli tomou
hum cavallo , em que foi té chegar a Ei-

Rey de Cambaya , temendo tanto a Meli-
que Az por fe nao fiar delle , como aos

noíTos , de que hiam bem fangrados. E pof-

to que per eíle modo leixou a fua náo , dle

fe defendia de maneira
, que fe nao leixava

entrar ^ té que veio Francifco de Távora
cm
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em a fuaRey grande , e Garcia de Soufa

na Taíorea pequena , que a entraram -, e

como a entrada delie foi com golpe de gen-

te , e fúria , foi-fe a rede da ponte com ei-

les abaixo , onde correram muito rifco

,

porque foram dar com hum golpe de Ru-
mes que eílavam debaixo , os quaes eram
tão valentes homens

,
que a pé quedo mor-

reram todos fem fe quererem entregar. Mar-
tim Coelho por duas vezes quiz aíFerrar a

náo de Melique Az ; mas como era huma-

torre em refpcito do feu navio , fahio de-

baixo delia tao efcaiavrado , como os ou-

tros que a commettêram ,
porque tinha em

íí tanta gente , tanta frecha , e tanto artifi-

cio de fogo
5
que fazia arredar a todos. E

vendo que fe não podia abalroar por fua

grandeza , convertéram-fe eftes queimados

delia em ametter no fundo com artilheria

,

e ninguém continuou mais eíle officio
,
que

Garcia de Soufa. Porque tanto que os pa-

raos de Calecut defapreíTáram a náo Flor

de la mar , em que eftava o Vifo-Rey , elle

fe foi a ella , e gaílou no feu coílado quan-

ta pólvora tinha de maneira
, que da fer-

rugem da artilheria que lhe faltava nos

olhos , ficou cego , e por não ficar fem fru-

to daquelle trabalho , com hum camello

acertou de tomar a náo per parte que pou-

co ^ e pouco fe foi aíTentando no fundo.

An-
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António do Campo com hum galeão que

lhe coube em forte , foi tão ditofo
,
que o

entrou fem receber mais damno
,
que feri-

rem-lhe fmco homens. Ruy Soares
,
porque

era dos derradeiros na ordem da entrada

,

depois que paíTou o banco
,
quiz fer o mais

dianteiro
,
paíTando per todalas náos té che-

gar defronte da Cidade tão confiadamente

,

que louvando o Vifo-Rey eíle modo , dif-

fe : Quem he aquelle
,
que faz tanta ven-

tãge ? quem me dera fer elle
,
porque de

duas guinadas que deo fobre duas galéS'

das que fugiam pêra dentro do rio , ambas

fe defpejdram leixando os cafcos vajios ,

as quaes elle tomou. Finalmente todolos Ca-
pitães cada hum per feu modo tiveram tan-

to que fazer
,

quanto fe moftrou no feito

que acabaram , e no preço que cuílou a vi-

floria delle. O Vifo-Rey como vio com
quanto favor ella já era da fua parte

^
por-

que no mar havia poucí5^que fazer, e da
terra recebia muito damno naquelle Justar

onde eftava , com artilheria que lhe tinha

morto alguns homens , e ferido a maior par-

te delles 5 fem. a fua eílada fer já neceílaria

naquelle poufo , vcio-fe pêra onde eílavam

as fuás náos. Derredor das quaes andavam
as galés , e os outros navios de remo com
os bateis matando ás lançadas , e eílocadas

os Mouros que fe lançaram ao mar por fe

TonulL P.L V fal«
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falvar em terra ; e eram tantos os que an-

davam fangrados
,
que do bufar do fangue

ficou o rio tão tinto
,

que viam os noíTos

manifeílamente quanto damno tinham feito

nelles. Porém eíta viftoria que lhe N. Se-

nhor deo 5 também lhe cuííou aíTás do feu

fangue , ainda que fe não derramaíTe per

aquellas aguas : cá de mortos houve mais

de trinta e tantos , de que os principaes foi

Nuno Vaz Pereira
,
peró que logo alli não

faleceíTe , e duraíTe quatro dias com muitas

feridas , de que fomente huma frechada
,
que

lhe atraveíTava a garganta , lhe tirou a vi-

da. Mcis não lhe pode tirar a honra que

nefte feito ganhou
;
porque o modo de com-

metter refpondeo a induílria , e governo de

Capitão , e de pelejar de Cavalleiro , como
elle fempre moftrou naquellas partes , don-

de o Vifo-Rey fempre o trouxe poílo nos

olhos per amor , e neíles lugares de honra

por confiança
;
por galardão dos quaes fei-

tos nefte lugar acerca dos homens terá no-

me, e ante Deos a gloria que dá áquelles

que vertem feu fangue , e vida pola Fé. E
aíli morreo Pêro Cam Capitão de huma das

caravellas , o qual trabalhando por entrar

em huma náo que abalroou , foi de cima

delia tomado com huns ganchos de ferro,

e quaíi no ar foi morto ; e Francifco de Na-

baes hum Cavalleiro de Monte-mor o ve-

lho
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lho hiima bombardada , ficando o corpo em
pé , lhe lev^oii a cabeça ; e o primeiro que

mataram na entrada da náo de Mir Hó-
cem , foi Henrique Machado hum Caval-

leiro de Africa ; e aííi mataram os dous fi-

lhos de Manuel Façanha , e outras peíToas

nobres , a maior parte dos quaes eram da
náo de Nuno Vaz. Na qual aconteceo hum
cafo digno de fer havido por milagre

;
por-

que fendo ella muito velha , e que não paí^

fava huma hora fem darem a duas bombas
pola muita agua que fazia , em quanto du-

rou a peleja
,

que começou das onze ho-

ras té duas da noite que fe fahíram pêra fo-

ra do rio , nunca fez agua , e dahi por dian-

te a fez dobrada
,
porque além da velhice

que tinha , houve duas bombardadas
, per

que lhe entrava muita. E entre trezentos e

tantos homens que alli foram feridos , eíles

eram os principaes : Jorge de Mello Pereira

Capitão da náo Belém per hum braço di-

reito
,
que lhe atraveífáram com huma fre-

cha ; e andavam os Capitães naquclle tem-

po tão mal providos das policias , e coufas

que agora de cá levam pêra regalo das pef-

foas 5
que não fe achou em toda a fua náo

hum panno de linho pêra o curarem
,
por

todos veilirem algodão , de maneira que o
Vifo-Rey lhe mandou huma camiía velha

pêra os pannos da cura. E os outros feridos

V ii fo-
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foram : Garcia de Soufa de duas frechadas

,

D. António de Noronha de hum zarguncho

per hum hombro , Fernão Peres d'Andrade

,

Simão d'Andrade feu irmão , D. Jeronym.o

de Lima , Garcia de Soufa
, João Gomes

,

de alcunha Cheira-dinheiro com vinte e duas

feridas , e outros que não vieram á noticia

xioífa. No qual feito o que fe mais deve

notar , he
,
que quaíi todoios mortos , e fe-

ridos da noíTa parte , não o foram com ar-

mas a mão tenente
,

porque não oufavam
os imigos de efgrimir com elles , fenao de

tiros de arremeíTo , aíTi como zargunchos

,

frechas , efpingardas , e outras armas miíli-

vas 5 e principalmente com artilheria
;
por-

que as rachas que ella fazia na madeira das

náos 5 bailava pêra matar , e ferir muita gen-

te, quanto mais a fúria dos pelouros. Aíli

que íegundo os perigos per que os noíTos

paíTáram , e o cafo foi pelejado , houve del-

les poucos mortos , e feridos em compara-

ção dos Mouros : cá , íegundo fe depois fou-

be ,
pairaram de mil e quinhentos , em que

entraram quatrocentos e quarenta Mamaiu-

cos da Armada de Mir Hócem , e de ou-

tros que vinham ter a Dio , e os mais fo-

ram naturaes da terra
,
poíto que alguns fa-

zem muito maior número delles. E porque

tudo não foJe viftoria de fangue , e os noí-

fos além da honra levaíTem algum fabor da

fa-
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fazenda , deo o Vifo-Rey azo á gente a ef-

corcharem eíTas náos
,
que eílavam no por-

to , onde fe achou muita fazenda , aíli da

que os Rumes traziam pêra feu ufo , como
de mercadoria de náos de mercadores ; e de

todas eíías náos mandou o Viíb-Rey reco-

lher quatro , e as duas galés que tomou Ruy
Soares , c as outras foram queimadas. Entre

o qual esbulho foram achados alguns livros

de Latim , e em Italiano , liuns de rezar

,

e outros de hiftoria , té livro de orações em
lingua Portuguez ; tanta era a variedade de

gente que andava naquelle arraial do De-
mónio. E o que o Vifo-P.ey mais eílimcu

deíle dcfpojo ^ foram as bandeiras do Sol-

dâo , e as que Mir Hócem trazia de fua di-

vifa , as quaes vieram a eíle Rcyno , e fo-

ram podas no Convento da Villa de Tiio-

mar da Ordem da Cavalleria de N. Se-nhor

Jefus Chriílo
;
porque como debaixo da fua

bandeira fe houve eíla viéloria , de que
aquella Cafa he a cabeça de tão fanta , e

neceíTaria Ordem , a ella fe deviam oífere-

cer os triunfos das infiéis viftorias , as quaes

acerca das gentes a decoram mais em lou-

vor , e gloria de Deos , e são teftemunho

que dilatam a noífa Fé m.ais
, que o ouro

que fe neíla pode aílentar por ornamento
das materiaes paredes. O Vifo-Rey além de

em geral, e particularmente em palavras de

lou-
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louvor a todos moílrar o contentamento que

tinha deíla viítoria que lhe Deos deo , de

quem confeíTava receber eíla mercê pêra

paz 5 e quietação de fua alma pela morte

de feu filho , e feguridade da índia , como
elle dizia

,
quando referia eftas coufas a Deos

,

foi fazer a barba , e veílir-fe de fefta com
todalas outras moílras de prazer

,
que deo

caufa a que todos aíli feridos , como sãos fi-

zeíTem outro tanto. E aquelle fe havia por

mais loução
,
que mais voltas de touca tra-

zia nacalDcça por guarda das feridas delia,

ou o braço no peito , ou a efpada ás véf-

fas 5 e aífi outro qualquer final
,
que mof-

trava não ficar mui inteiro daquelle feito
;

pofto que todos ainda que per eíles finaes

de ferro alheio não andaíTem notados , o
feu foi empregado em lugares que não ti-

nham inveja a outro braço
,
porque as obras

do feu o teftemunhava.

CA-
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CAPITULO VIL

Como Melique Az mandou vifitar o Vi-

fo-Rey da viãoria que houve de Mir Hó-

ceni , e depois lhe enviou os cativos que ti-

7iha
,
que foram tornados com D. Lourenço

;

e expedido o Vijo-Rey delle
, partio-fe pêra

Cochij,

MElique Az como vio a deííriíição dos

feus holpedes , temendo que o Viib-

Rey com o favor da viíloria quizeffe en-

tender na Cidade
,

por elle íer a principal

caufa da morte de feu filho ; dcfejando deí^

cubrir fua tenção , tanto que amanheceo
,

mandou a clle Cide Alie o Mouro Grana-

dil
, ( de que atrás fizemos menção

,
) uan-

do-lhe a prolfaça da vicloria , e oíFereccn-

do-íe a todo íerviço que houvcíTe miíler

daquella Cidade. Era fama entre os noíTos
,

que muita gente da que eftava dentro , ven-

do a viíloria que houvéramos , fe f^.híra

aquella noite por muito refguardo , e vigia

que Melique Az niíTo teve , a qual coufa

o fez mais deiconíiado da defensão da Ci-

dade y e tinha-fe por couía mui leve no pa-

recer de muitos
5
que fe oVifo-Rey quizef-

fe pôr o peito em terra
,
que não ha^ia de

achar muita refiftencia , ou ao menos que

Melique Az fe fobmetteria á fua obediên-

cia
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cia com qualquer lei de jugo que lhe pu-

zeíTe. A qual prática logo foi ter ao Viíb-

Rey ,
quaíi em modo que alguns Capitães

,

e Fidalgos nao recebiam bem dilatar-fe efte

commettimento. E porque elle nao eílava

em tempo pêra que alguém tiveíle algum
defcontentamento de fuás obras , ante que
ifto mais procedeíTe , ajuntou os Capitães

,

e peííoas notáveis , nao em modo de fe def-

cuipar 5 mas de aconfelhar fobre o mais que

deviam fazer; porque bem entendia que ef-

te parecer de alguns mais procedia por ha-

verem efcala franca na Cidade
,
que por fa-

zerem outro difcurfo do que convinha ao

eftado da índia , e outras coufas que cUq

propoz a todos , entre as quaes foram, eílas.

Que em nenhum miodo convinha naquelle

tempo commetter a Cidade
,
porque eiles

não contendiam niffo com Melique Az
,
que

era hum eílalajadeiro
,
que dava gazalhado

a quem lhe pagava bem ; mas com ElRey
de Cambaya , cuja ella era , o qual como
Senhor logo havia de acudir foÍ3re quem
a quizelTe íuíier ; e que de mil e duzentos

homens que vieram naquella Armada , de

mais de quatrocentos fe nao podia fazer con-

ta 5 e que feisccntos nao era força pêra com-
metter gente mettida detrás de muros mui

fortes , e altos
,

que fomente ás pedradas

defenderiam a fubida
^
quanto mais com tão

boa
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boa arrilheria , como a que elles haviam de

leixar em as náos , fem delia fe poderem
íervir naquelle mifter. E ainda que pudeíTem

de hum Ímpeto levar a Cidade na mao

,

quem havia de ficar nella ? e íe fícaíTe
,
que

íerviço recebia ElRey ter huma fortaleza

tao longe de Cochij , tendo hum tão máo
vizinho á porta ^ como era d^ElRey de Ca-
lecut , a cuja inílancia Mir Hòcem viera

áquellas partes ? O qual ainda que Gentio

foíTe , era m.ais de temer pêra a íegurança

do eílado da índia
,
que todolos .Mouros

delia, por razão defta vizinhança de Cochij ,

e fer Senhor de toda a pimenta ; os quaes

inconvenientes
, ( ainda que Mouro foííc

, )

vÁo havia em ElRcy de Cambaya , do qual

té aquelle tempo nao tinham recebido dam-
no 5 ante moílrava deicjar noíTa amizade , a

qual fe devia procurar haver ádle per boas

obras , e nao tomar-lhe huma Cidade fua.

Que Mclique Az fe particularmente tinha

ordido ruins teas , tempo tinha pêra o to-

mar neilas
;
porque como era homem

, que

feus negócios eram tratar , e trazer náos pe-

lo mar , niílo fe podia deile tomar toda emen-
da com noíías Armadas , e todo o mais era

oíFender a ElRey de Cambaya , com o qual

fe não devia bulir ,
por fer hum Príncipe

mui poderofo , e nao hum. moço de doze

annos mettido em huma gaiola ^ como era

^Ilha
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a Ilha de Ormuz
,
que com a primeira ne-

ceííidade Iheconveiofobmetter-fe á obediên-

cia noíTa ; e como pode tirar o laço do pef-

coço 5 fez mui pouca conta de AfFonfo áWl-
boquerque , como ellcs fabiam ; e fe efte

cada vez que lhe tiraíTem a efpada da gar-

ganta , fe havia de rebelar
,
que faria aquel-

la Cidade Dio , tendo coílas na potencia de

fcu Rey ? AíTi que conferidas eftas , e outras

coufas , feu voto era diíhmular com as cou-

fas de Melique Az
;
porque com as taes pef-

foas a elie lhe parecia fer maior injuria fof-

frer huma mentira
,
que diífilnular hum da-

mno. Finalmente eilas , e outras taes razoes

a todos foram acceitas , e houveram, ferem

mais proveitofas ao ferviço d^ElRey , c fe-

gurança do eftado da índia
,
que outras que

per alguns foram apontadas neíla prática ; e

ficou aíTentado que os recados de Melique
Az foíTem recebidos com gazalhado , como
fe fez 5 fazendo muita lionra a Cide Alie

quando elle chegou ao Vifo-Rey , dizendo-

Ihe que folgava muito de o conhecer, por

fer homem daquelle bem tempo da guerra

de Granada , e outras palavras de boa graça
,

e gazalhado
,
que o Vifo-Rey mui bem fa-

bia fazer. E refpondeo-lhe quanto ao reca-

do de Melique Az
,
que lhe agradecia mui-

to fua vifitação , e que fomente duas cou-

fas o trouxeram áquelle porto , das quaes

ti-
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tinha já huma
,
que era a viítoria dos Ru-

mes j e a outra que eram os cativos
,
que

foram tomados com morte de íeu filho
,
por-

que eíles lhe ficavam em lugar delle , efta

tinha ainda pêra fazer ; e pois , fegundo el-

le Melique Az lhe tinha eícrito , eílavam

em feu poder , e bem tratados , como os

mefmos cativos lhe efcrevéram , lhe pedia

muito que lhos mandaíTe logo dar ; e tam-

bém lhe mandaíTe entregar toda a munição
,

e artilheria dos Rumes dos navios que en-

calharam em terra , e os calcos foíTem logo

queimados
,
por alli não ficar memoria de

coufa fiia. Qiie não lhe pedia as peíToas

,

porque entre os homens nobres fempre fe

coílumou amparar aquelles , que os bufca-

vam por falvaçao de fua vida : fomente lhe

pedia
3
que não foíTcm recolhidos em outro

tempo naquelle feu porto , vindo com mão
Armada

;
porque os Portuguezes acerca dos

vencidos eram^ piedoíbs , e contra os fober-

bcs mui indignados
,

principalmente quan-

do incorriam em fegunda culpa ; e que el-

le o amoeílava como amigo
, que a não qui-

zeíTe tomar fobre fi
,

por não ficar obriga-

do ás cuílas delia. E quanto ás ofFertas

,

que lhe mandava com eíla íatisfação , as

havia por recebidas
,
pêra ficarem em paz

,

e amizade , aíli por fua particuhir peílba

,

como porfer vaíiallo d^ElRey de Cambaya

,

com
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com quem ElRey de Portugal feu Senhor
mandava que elle fizeíTe todo cumprimento
de amizade por a vizinhança que ambos
per muitos annos haviam de ter: e também
lhe agradeceria muito provellos de manti-

mento por feus dinheiros
,

por quanto os

Feitores das náos lhe vieram dizer
,
que ha-

via neceííidade delles pêra fe tornarem a

Cochij. Melique Az
,
quando Cide Alie lhe

levou tão dilíerente reípoíla do que elle ef-

perava , ficou defaíTombrado , e por fe ver

de todo com a partida do Vifo-Rey , á grão

preíTa per elle Cide Alie lhe mandou mui-
tas barcas de mantimento , e refreíco pêra

todalas náos : e aíli lhe mandou todolos cíi-

tivos mui bem tratados , e veílidos
;
porque

como fempre temeo que lhe havia de fer

pedido conta do feito de Chaul , tinha-os

mui mimofos pêra pagar com elles as cuf-

tas daquclle damno. Ao qual Cide Alie o
Vifo-Rey mandou dar quatrocentos cruza-

dos , e algumas peças , aili por trazer os

cativos , como por elles dizerem que elle

fora a principal caufa de lhe Melique Az
fazer tão bom tratamento. E ainda por com-
prazer ao Vifo-Rey , mandou Melique Az
lançar grandes pregoes ,

que dentro de dous

dias fe foífe qualquer homem de armas ef-

trangeiro que eftiveíTe naqueila Cidade , fob

pena de morte fendo achado depois, cum-
prin-
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prindo todo o mais que lhe o Vifo-Pvcy

mandou , com que lhe concedeo paz pêra

as íuas náos poderem navegar , recebendo-o

em fua amizade. Finalmente Melique Az
ficou tão aíTombrado daquelle feito , e fob-

metteo-fe tanto á obediência do Vifo-Rey

,

que obrigou a leixar alli Triftao de Gaa
,

Jium dos que foram cativos, pêra carregar

hum par de náos de algumas coufas necef-

farias ás feitorias de Cochij , e Cananor. E
também com o mantimento que Meliqae
Az deo , e alguma roupa da que fe houve
na tomada das náos

,
que ellavam naquelle

porto 5 defpachou D. António de NoronJia

com o fcu navio pêra ir acudir a feu irm.ao

D. AíFonfo , e gente que com elle eftava

na fortaleza S. Miguel da Ilha Çocotorá.

Acabadas as quaes coufas , partio-fe o Vi-

fo-Rey a dez de Fevereiro caminho de Co-
chij , e o primeiro .lugar que tomou foi

Chaul 5 onde o receberam com feita
, poílo

que náo foi de tanto prazer no coração dos
Mouros , como foi a nova que os paraos

de Calecut
,
que per alli paíTáram , deram

,

dizendo fer toda a noíTa Armada deflruida

,

tudo a fim de alvoraçar contra nós toda aquel-

la coíla 5 onde tínhamos alguns amigos , cor-

rendo com efta nova a Cananor , e a Co-
chij

,
pêra que os naturaes commetteíTem al-

gum alevantamento contra os que eftavam

em
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em as noíTas fortalezas
, que alli tínhamos.

E poílo que o Nizamaluco Senhor daquel-

la Cidade Chaul té então recebia noíTas náos

como amigo, e moftrava querer-íe fobmet-

ter á obediência d^ElRey D. Manuel, co-

mo era cauteloíb , nao o pode o Vifo-Rey
chegar a pagar algumas páreas em íinai del-

ta obediência fenao depois que chegou com
eíla vidoria

,
que aílbmbrou a dh , e a to-

dolos Mouros daquella coíla da índia , cá

tinham poílo grande efperança em aquella

Armada do Soldao. Partido o Vifo-Rcy dei-

ta Cidade Chaul , e fendo tanto avante co-

mo Onor 5 íahio a elle Timoja , o qual vi-

nha fugindo d^ElRey de Naríinga
,
que ef-

tava dalli huma jornada em hum pagode

,

onde era vindo a rom.aria a fe pezar a ou-

ro , e prata por razão de huma enfermida-

de que tivera. A caufa da qual fugida del-

le Timoja era porfer avifado per feus ami-

gos que ElRey o mandava prender
, por

queixumes que tinha delle andar feito cof-

fairo per aquella coíla ; e por eíle Timoja
acerca de nós fer recebido por amigo , man-
dou o Vifo-Rey pedir a elle de Naríinga

que lhe perdoaíTe , o que elle fez de boa

vontade polo defejo que tinha de noíTa ami-

zade , fobre a qual , como atrás efcrevemos
,

era lá ido Pêro Fernandes Tinoco. Seguin-

do o Vifo-Rey feu caminho^ chegou a Ca-
na-
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nanor , onde foi recebido com grande triun-

fo , e em três dias que fe alli deteve , tudo

foi prazer , e feíla , e huma delias foi a dos

efcravos dos ncíTos , e moços da terra , a

que o Vifo-Rey mandou entregar doze Ma-
melucos dos que foram tomados da Arma-
da de Mir Hócem , os quaes aíH ficaram

das pedradas , e traveílura deíle povo ,
que

quando foram poftos na forca por efpefta-

culo pêra os Mouros da terra ^ hiam já fei-

tos em pedaços. Paliados aquelies dias de

feíla , leixou alli Pêro Barreto com os na-

vios pequenos pêra guarda da cofta , e ellc

Vifo-Rey partio-fe pêra Cochij , onde foi

recebido com grão folemnidade de procil-

são de toda a Clerizia , e Cruzes da Igreja.

Tornando delia de dar graças pela mercê que
tinha recebida de Deos naquella jornada com
aquella pompa de toda a gente que o acom-
panhava

5
poíla em ordem cada hum com as

iníignias da viftoria que trazia
, geralmen-

te veílidos de feitas , e elle Vifo-Rey com
huma opa de brocado , e diante fuás ma-
ças 5 e trombetas , atabales

,
que denuncia-

vam o triunfo de fua viéloria
,
quando che-

gou á porta da fortaleza
,
que Jorge Barre-

to Capitão delia lhe quiz entregar as cha-

ves 5 fegundo feu ufo , começou AlFonfo

d'Alboquerque
,
que o acompanhou té alli

,

de requerer a elle Vifo-Rey
^
que lhe entre-

gaf-
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gaíTe a governança da índia , como lhe EI-

Rey mandava
,

quaíi em modo que fe jiao

foíle apouíentar na fortaleza
, pois era fua

per as Patentes d'ElRe7
,
que levava na mão*

Ao que o Vifo-Rey refpondeo
,
que lhe lei-

xaíTe tirar dos hombros aquella capa tao pe-

zada que trazia , e lhe dera o caminho don-

de vinha , e que depois tudo fe faria como
foíTe ferviço d'ElRey feu Senhor. E porque

AíFonfo d'Alboquerque chamou per Janef-

tão Efcrivão da fua náo Cirne, que levava

pêra efte effeito , dizendo que lhe déíTe hum
eílromento daquelle requerimento que fazia

,

o Vifo-Rey lhe não refpondeo coufa algu-

ma , e deo a andar , recolhendo-fe pêra den-

tro da fortaleza em modo que o não que-

ria ouvir ; com que elle AíFonfo d'Alboquer-

que fícou mui confuib , e tornou-fe pêra on-

de pouíàva 5 acompanhado de alguns pou-

cos que já o feguiam , como fucceíFor da
governança da índia. Entre os quaes era Ruy
d'Araújo Thefoureiro , e Gafpar Pereira Se-

cretario do Vifo-Rey
,
que não foi com el-

le por doente *, e outros quizeram dizer não

fer aíli , mas que bufcou efte modo pêra

tecer contra o Vifo-Rey o que entre elle,

e Affonfo d'Alboauerque fe paífou
, porque

também havia de ficar fervindo com elle de

Secretario , e m.ais elle era homem pêra re-

volver huma paz de ânimos entre as taes

pef-
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peíToas ; e peró que ao prefente AíFonfo d'Al-

boquerque recebia feus confelhos por favo-

recerem o feu negocio 5 depois que gover-

nou a índia , ellc o conheceo bem , e fe

queixava dos artifícios de iiia vida , e da fua

lingua 5 e penna. O Vifo-Rey recolhido na

fortaleza , naquelle dia , e nos dous feguin-

tes náo entendeo em outra coufa fenao em
feílas, e prazer, fendo vifitado d^ElRey âe

Cochij
,
que lhe veio dar a prolfaça daquel-

la vicftoria.

CAPITULO VÍII.

De algumas ãifferenças _,
que pajfdram

entre Ajfonfo à"*Alhoquerque , e o Vtfo-Rey

fohre a entrega da governança da Índia
,

donde procedeo fer Ajfonfo d"Alboquerque
levado de Cochij a Cananor , e foi entre-

gue a Lourenço de Brito
^

que o teve té
a chegada do MarichaL

PAíBidos os primeiros dias da cheirada

do Vifo-Rey , começaram os Capitães

,

que fe vieram de AíFonfo d^Alboquerque
,

e outros Fidalgos , e peíFoas que nilTo lhe

parecia comprazerem ao Vifo-Pvcy , de llie

aconfelhar, que em nenhum modo entregaf-

fe a índia a AíFonfo d'Alboquerque , aífen-

tando que era homem de pouco foíFrimen-
to pêra mandar gente

;, e ée tão máo go-

Tom.lL P.I. X ver-
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verno
,
que lançaria a índia a perder ; e pof-

to que lhe Eiliej- mandaíTe Provisões pêra

o fucceder nella , feria por não 'ter fabido

as coufas que fez em Ormuz , caufa de fe

perder. O Vifo-Rey poílo que déíTe orelhas

a iíTo , fua refpofta era
,
que quando foíTe

tempo elle lhe havia de entregar a índia

,

pois ElRey feu Senhor o mandava ; e quan-

do a JançaiTe a perder , a culpa não feria

fua. Finalmente o negocio chegou a tanto

por eftas coufas
,
que o Vifo-Rey dizia

,
que

fe ajuntaram alguns Fidalgos , e per efcri-"

to aíUgnado per todos em modo de reque-

rimento , mandaram eíle papel ao Vifo-Rey

per Manuel Façanha , aprefentando algumas

coufas per que convinha a ferviço d'ElRey

não fer Aííbnfo d'Alboquerque mettido de

poíTe da governança da índia , té fua Al-

teza fer ííibedor delias. E porque noíTa ten-

ção he em todo o decurfo deíla noíTa Aíia

efcrever fomente a guerra que os Portugue-

zes fizeram aos infiéis , e não a que tiveram

entre íi , não efperem alguém que deftas dif-

ferenças do Vifo-Rey , e AiFonfo d'AJbo-

querque, e aíTi de outras que ao diante paf-

fáram , fe haja de efcrever mais ,
que o necef-

fario pêra entendimento da hiftoria
,
por não

macular huma efcritura de tão illuftres fei-

tos com ódios , invejas , cubicas , e outras

coufas de tão tiiáo nome , de que aíTi os

ven-
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vencedores , como os vencidos podiam per-

der muita parte de feus méritos. Porque

acerca dos barões de prudência
,
quando hão

de julgar méritos de vida alheia , m.ais olho

tem ao dilcuríb de com.o fe houve em os

negócios entre os amigos
, que ao pelejar

com os imigos
,
porque neíla parte fe vê a

fortuna de cada hum , e na primeira a vir-

tude. Pola qual razão leixadas miuitas par-

ticularidades
,
que -per meio de máos ho-

mens fe teceram de hum a . e de outra par-

te 5 veio o negocio a tal eftado
,
que o Vi-

fo-Rey cahio em culpa por muito confiar

de íi 5 e AíFonfo d'Alboqucrque por defcon-

íiado. Da qual divisão que entre elles hou-
ve , os principaes revolvedores , foram :

Gafpar Pereira , e Ruy d'Araújo
,
por par-

te de AfFonfo d'Alboquerque ; e pola do
Vilb-Rey , António de Sintra

,
que fervia

com clle de Secretario , e André Dias
, que

era Feitor , o qual depois foi Alcaide de
Lisboa. Per meio dos quaes não fomente
fe bufcou favor entre os Capitães pcra ca-

da huma deílas duas partes , mas ainda acer-

ca d'ElRey de Cochij
,
porque lhe dizia An-

dré Dias 5 e António de Sintra
,
que nX) Vi-

fo-Rey eílava entregar a índia a Afíbnfo
d'Alboquerque

,
quando elle quizeíTe

,
por

quanto ElRey lhe mandava que eíla entre-

ga foíTe ao tempo que fe houveífe de em-
X ii bar-
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barcar pêra eíle Reyno. Gafpar Pereira, e

Ruy d'Araújo por parte de Affonfo d'Al-

boquerque desfaziam ifto com outras ra-

zoes de maneira
,

que fuípendêram a EI-

Rej pêra entreter a pimenta
,
que o Vifo-

Rej mandava recolher pêra o tempo da che-

gada das náos
,

que aquellc anno partiram

deue Reyno , acharem a carga preíles. O
Viíb-Rey fentindo donde procedia não acu-

dir a pimenta , mandou fobre iíTo alguns

recados a ElRey , o qual por fatisfazer a

elles , enviou Candagóra hum Veador da

fua fazenda , e Farengóra feu Efcrivao , hu-

ma feíla feira fete de Setembro
,
per os quaes

YiiQ mandou moílrar huma carta
,

per que

ElRey D. Manuel lhe fazia faber como o
mandava vir pêra o Reyno , e que AíFonfo

d'Alboquerque íicaíTe por Capitão geral, e

Governador da índia. E por quanto elle

per aquella carta eftava certo da vontade

d'ElRey , como feu irmão , e fervidor que

era , em nenhum modo havia de mandar

acudir com a pimenta , fenâo á peíToa que

elle mandava que governaíTe a índia
; que

a entregaíTe elle como lhe ElRey manda-

va , fegundo tinha viílo per aquella carta

,

e per as patentes que AíFonfo d'Alboquer-

que lhe mandara moftrar , então elle man-

daria que a pimenta correíTe ao pezo. O
Vifo-Rey vendo que efte negocio podia che-

gar
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gar a mais damno pelos recados que fobre

iílo foram , e vieram d'ElRe)r , fem fe que-

rer mudar derte propofito , mandou chamar
todolos Capitães , Fidalgos , c Oíiiciaes da

Feitoria , aos quaes propoz os termos em
que eílava. com ElRey de Cochij fobre a

carga da pimenta , em o qual ajuntamento

houve dous votos : Jium foi
,
que cm nenhu-

ma maneira Aífonfo d'Alboquerquc foíTc en-

tregue da índia , ante merecia prezo , e en-

viado ao Pveyno com os autos de fuás cul-

pas ; e o outro
,

que a governança fe lhe

devia entregar á chegada das nács , e que

fe algumas culpas tinha, que prccedeíTe clle

Vifo-Rey judicialmente ncllas , e o fentsn-

ceaíTe. Finalmente debatido cíle cafo
,

per

darradeiro fe aíTentou
,
que em quanto não

hiam as náos que fe deíleReyno efperámm
aquelle anno , cm as quaes cllc Vifo-P^ey

aííentava que fe havia devir, Aífonfo d'Al-

boqucrque não devia eílar em Cochij ; e que
convinha m.uito ao ferviço d'ElPve7 fer le-

vado a Cananor , e fe entregaíle a Loiíren-

^ ço de Brito , que em modo de cuílodia o
tiveífe té a vinda das náos

,
pêra que El-

Rey de Cochij m.andafie dr.r a carga da pi-

menta , e Gafpar Pereira , e Pvuy d'Arauio
,

como authores de toda eíla difcordia , e fer-

viço d'ElRe7 , foíTcm prezos , e enviados

ao Reyno , e aíTi outros que com elles ur-

diam
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diam eílas diíFerenças. AíTentada efta deter-

minação , mandou logo o Vifo-Rej dalJi a

António de Sintra como Secretario , e a An-
dré Dias Feitor, e a Diogo Pereira, e Pe-

dro Homem Eícriv^aes da Feitoria, que fe

foíTem a cafa de AíFonfo d'Alb.oquerque
,

e notiíicando-ihe aqiielle acordo , o levaíTem

ante li da parte delle Vifo-Rey , e o met-

teíTem em a náo Sandlo Eipirito , Capitão

Martimi Coelho
5
que por eílar naquella con-

fulta 5 fabia já o que havia de fazer delle.

Chegados eftes quatro Officiaes a cafa de

AíFonfo d'Alboquerque , fendo-lhe notifica-

do o mandado que levavam ,
pedio eftro-

m^nto daquella fua prizao , dizendo que de-

claraíTem no auto delia com.o o prendiam
,

tendo na mão as Patentes per que ElRey
lhe mandava entregar a governança da ín-

dia. Levado per clles a Martim Coelho
,

que o foi entregar a Lourenço de Brito
,

ainda aqui em Cananor alguns homens , mof-
trando que lhe faziam niííb amiizade , lhe

caufavam def^focego com cartas , e juízos

da prizao ; e chegaram a tanto , que lhe

mandaram hum.a carta a grão prefía per Pa-

tamares per terra poucos dias ante que as

náos deíle Reyno lá chegaíTcm , dizendo que

fe puzeíTe emi falvo
,

por quanto o Viíb-

Rey mandava Fenião Peres d'Andrade em
huma caravella pêra o levar dalli a alguma

ou-
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outra parte de mais afpera prizao. As quaes

cartas aíTi o temorizáram
,

que hum , ou
dous dias ante que Fernão Peres chegafTe a

Cananor com recado que lhe o Viío-Rey
mandava , elle Aítonío d'Alboquerque pe-

dio licença a Lourenço de Brito
, que o lei-

xaíTe ir a N. Senhora da Vicloria , huma
Ermida que eílá na ponta de Cananor

, que ,

( como atrás diífemos
,
) mandou fazer Dom

Lourenço. E tornado da Ermida , eílando

á porta da fortaleza por cumprir fua pala-

vra de fe tornar alli , comicçou bradar pelos

feus que o livraflem da prizao , os quaes

como eftavam já preftes pêra aquelle eíFeiro
,

o tomaram , c tornaram á Igreja , fem Lou-
renço de Brito querer acudir a iflb diílimu-

lando o cafo ;
porque quando Fernão Pe-

res chegaíTe , não o pudeíTem levar pcra o
lugar onde eílava. Porém elle o tirou dalli

per modo mais diíFerente do que AfFonfo
d'Alboquerque cuidava por razão das car-

tas
,
que lhe de Cochij tinham efcrito

, por
outras que levava do Vifc-Rcy a Louren-
ço de Brito , tudo fobie clk Alfonfo d'Al-
boquerque , em que lhe pedia muito que o
tiraíTe de alguma paixão fe a tinha , e folTe

tratado como quem havia de governar a

índia , a qual elle efperava em Deos de lhe

entregar tanto que as náos do PvCyno em
boa ora chegaíTem. E aíH deo outra carta

a Af-
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a AíFonfo d'Alboquerque efcrita per efte mo-
do de maneira

,
que ficou aíTocegado dos

fobre faltos que cada dia tinha. E diííimu-

lando o paílado , c a caufa de ambas eftas

mudanças 5 fe tornou a fortaleza , íem Lou-
renço de Brito lhe poer taixa no andar per

dentro, ou per fora , ante o tratou fegundo
os merecimentos de fua pelToa ^ té que o
Marichal chegou alli , o qual partio deíle

Reyno , como fe verá nefte feguinte Capitulo.

CAPITULO IX.

Da Armada
,
que EIRey D. Manuel

mandou d Índia o anno de quinhentos e

7iove , de que foi por Capitão mor o Mari-
chal D. Fernando Coutinho , o qual chega^

do a Cananor levou comjigo a Ajfonfo d''Al-

hoquerque aCochij ^ onde foÍ77iettido de pof-

fe da governança da índia : e partido o

Vifo-B^ey pêra efie Reyfio per bum trifte ca-

fo veio morrer 7ía Aguada de Saldanha

çoVii a flor da gente que trazia,

ELRey D. Manuel como tinha fabido

da grande Armada que o Soldao do
Cairo fazia em Suez per Fr. Diogo do Ama-
ral

5
que \\i'^ deftruio muita parte das náos

da madeira , fegundo diífemos , tanto que

foube fcr eíla Armada partida daquclle por-

to de Suez ^ e do apparato
;,

e gente que

le»
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levava ,
poílo que nefte anno de quinhen-

tos e nove ainda não era vindo nova do
feito que ella na índia fez , na morte de

D. Lourenço , nem da neceílidade em que
eílava poíla , fomente com as cartas que Lhe

o Vifo-Rey efcreveo
,
quando o Çamorij de

Calecut trabalhava com ajuda de todolos

Mouros da índia de nos lançar delia ; or-

denou de mandar eíle anno de nove huma
groíTa Armada , aíTi em núm.ero de gente

,

como de náos , c mAmiçoes , á capitania mor
da qual deo ao Marichal D. Fernando Cou-
tinho filho de D. Álvaro Coutinho. Ao qual

ElRey ncíla ida deo grandes poderes , e o
fez izento de Capitão mor da índia • e fe-

gundo as provisões públicas , e fecretas que
levava

,
parece que ElRey foi avifado que

entre Aífonfo d'Alboqucrquc , eoVifo-Rey
fc efperava alguma divisão fobre a entrega

da governança da índia , do qual avifo al-

guns quizeram dizer que o author fora Gaí^
par Pereira Secretario do Vifo-Rey

,
que

,

como aílima diílemos , era homem que tu-

do fabia fer , author
,
juiz , e réo. E não

fomente hia o Marichal provido pêra eíle

cafo , mas ainda levava na frota três miil

Iiomens pêra dar na Cidade Calecut
,

que
naquelle tempo era a maior competidor que
tínhamos. A qual Armada era de quinze ve-

las , cujos Capitães eram elle Marichal Dom
Fer-
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Fernando, Francifco de Sá Veador da fa-

zenda do Porto 5 filho de João Rodrigues de

Sá , Baíliáo de Soufa d'Elvas , Lionel Cou-
tinho filho de Vafco Fernandes Coutinho

,

Ruy Freire filho de Nuno Fernandes Frei-

re , Jorge da Cunha , Francifco de Soufa de

alcunha Maneias , Rodrigo Rabello de Caf-

telio-branco , Braz Teixeira , Francifco Ma-
recos , Álvaro Fernandes Cavalleiro da cafa

d^ElRey , e Jorge Lopes de alcunha Bixor-

da 5 e Francifco Corvinel
,
que eram arma-

dores das náos em que hiam. E em o nú-

mero de todos homens defta frota , entra-

vam muitos Fidalgos Cavalieiros , e mora-
dores da cafa d^ElRey , e outra gente lim-

pa ,
porque fe começavam as coufas da ín-

dia moílrar ferem maiores do que té li ti-

nhamos fabido , e pêra que convinha miaior

força 5 e número de gente da que coftuma-

va ir
;

pola qual caufa foi cfm huma das

principaes Armadas que defte Reyno parti-

ram pêra aquella parte , e foi a doze de

Mnrço de quinhentos c nove. A qual com
tempos contrários que teve

,
pcró que che-

gou inteira a Moçambique , foi já em vinte

e féis d^Agoílo ; e fomente delia nao paífou

Francifco Marecos , e de duas náos que aili

invernáram vindo da índia , de que eram

Capitães Álvaro Barreto , e Triftão da Sil-

va ^ foube oMarichal o apercebimento que

o Vi-
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o Vifo-Rey fazia pêra ir fobre os Pvumes,

e o eftado em que a índia ficava. E por fer

já tarde , não fe deteve em Moçambique
mais que dous dias , onde leixou António

de Saldanha com a gente que com elle ha-

via de ficar em Çofala , de que hia provi-

do por Capitão ; e expedido de Moçambi-
que , foi fazer fua aguada em as Ilhas de

Pcmba 5 onde lhe houveram de enxovalhar

hama pouca de gente"; porque defcuidan-

do-fe dos Negros da terra por alli andar

Gonçalo Vaz de Gocs , e invernar João da

Nova 5 fem acharem a gente efquiva , haviam

fer toda pacifica , e trata vel. Peró elles per

qualquer cauía que foíTe , em os noílbs fa-

hindo a fazer fua aguada , fihíram a elles

de hum.a cilada onde os cfperavam de ma-
neira

,
que com efte Ímpeto os hzeram reco-

lher jiuni pouco apreíTadamente , vindo já

alguns feridos de frechadas. O Manchai
por a terra fer mui fragofa , e não mui deí^

cuberta d'arvoredo , não quiz tomar emen-
da delles

,
porque também queria aprovei-

tar o tempo por fer tarde : partio-fe dalli

ftravcíTando aquelle golfão , cm meio do
qual lhe deo hum tempo

,
que fez apartar-

fe delle Gomes Freire , o qual cuidando que
levava o Marichal diante , metteo bem a

vela , com que foi o primeiro que chegou á

coíla da índia já em Oclubro, Do qual

hou-



33- ÁSIA DE João de Barros

houveram vifta Simão d'Andrade , e Jorge

Fogaça 5
que andavam em dous navios na

paragem de Baticalá em olho da vinda das

náos 5 com defejo que o Vifo-Rey tinha da
fua chegada. E tanto que Simão d'Andrade
per Gom.es Freire foube quão poderofamen-
te o Marichal hia , a grão preíTa foi dar

eíla nova ao Vifo-Rey , e o mefmo Gomes
Freire a levou a Cananor a AíFonfo d'Al-

boquerque , onde quiz efperar o Marichal

,

e aííi hum como o outro ficaram confufos

dos poderes , e potencia que o Marichal le-

vava. Finalmente checado elle a Cananor

,

ficaram fuás coufas publicas
,

porque logo

dalii com acatamento de Governador da ín-

dia , levou AfFonfo"d'Alboquerque a Cochij
,

onde chegaram a dezoito de Octubro. Peró

ante que elle Marichal partiíTe de Cananor
^

o Vifo-Rej- lhe mandou quatro navios , e

Iiuma gale mui bem armados com a mais

nobre gente que tinha comíigo ; e além do
refrefco , em huma carta que lhe efcreveo

com as palavras que fe requerem a tal che-

gada , lhe dizia que por ter fabido
, (fe-

gundo a nova que deo a náo de Gomes
Freire

, ) que fua mercê havia de dar em
Calecut 5 e não fabia fe havia de fer ante

de fe verem ambos , lhe mandava aquelles

navios pequenos
,
que ferviam pêra o tal hi-

gar 5 e que a gente que neilas hia^ podia

fua



Década 11. Liv. HL Cap. IX. 333

fua mercê crer que o haviam de fervir mui-
to bem naquelle feito por fer coftumada
áquelles trabalhos ; e que fe a fua peíToa

aproveitaífe pêra o ir ajudar, que elle o fa-

ria de muito boa vontade. Ao que o Ma-
richal refpondeo com lhe beijar as mãos por
aquella honra , e que fe elle alguma coufa

houveííe de fazer , em que cfperaíle de a

ganhar , não havia de fer fenáo com fua

ajuda , e confelho. Peró eftas palavras não
refpondêram ao modo que fe depois teve

com a embarcação do Viib-Rey , de que

elle não foi mui contente , e a primeira cou-

fa que lhe fizeram , foi
,
que tendo elle con-

certada a náo Flor de la mar pêra vir nel-

la 5 tom»áram-lha , e deram.-lhe a náo Gar-

ça , em que de cá foi Ruy Freire. E de-

pois de embarcado per máo aviamento que
lhe davam , efteve obra de vinte dias , em
que recebeo muitos defgoílos ; e chegou cfte

ódio a tanto
,

que indo a terra hum pajé

feu chamado Ruy Temudo
,

per homens
defconhecidos foi tratado de maneira, que
efteve alguns dias em cama ; e com eftas

,

e outras honras em galardão dos trabalhos

que paftbu na índia , ella o efpedio , e qUq
a leixou

,
partindo de Cochij a dezenove de

Novembro. Em companhia do qual veio

Jorge de Mello em fua náo Belém
, que

de cá foip e a náo Saneia Cruz, fenhorio

Jor-
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Jorge Lopes Bixorda , e nella por Capitão

Lourenço de Brito , em as quaes vinham
muitos Fidalgos , e Cavalleiros da Gamara
do tempo delle Vifo-Rey. O qual chegado

a Moçambique deteve-fe alli vinte e quatro

dias 5 em quanto fe tomou huma aguada
,

que pela roda faziam a náo Belém ; e tor-

nado a íeu caminho
,
paíTou com bom tem-

po o Cabo deBoaEfperança , ecomo quem
fe havia por navegado , diíTe : jd agora ,

louvado Deos , as feiticeiras de Cochij fi-

caram mentirofas \ e iílo era , porque na

índia andava na boca d'alguns
,

que elle

não o havia de paíTar, o qual prognoílico

diziam proceder das feiticeiras da terra.

E como vinha neceilitado d'agua , e detrás

do Cabo eílava aguada , a que chamam de

Saldanha , (de que já efcrevemos ^ ) mandou
aos Pilotos que a foífem tomar , onde por

fe os homens recrearem da triíleza do mar

,

deo licença que quando os bateis foíTem em
terra fazer aguada , fahiíTem alguns homens
a fazer refgate com os Negros

,
que logo

acudiram á praia , como viram as náos fur-

tas. Com a qual licença por os Negros an-

darem com os noííos mui familiares de da-

rem gado a troco de pedaços de ferro

,

e pannos ,
que elles muito eílimam , toma-

ram alguns outra licença de ir com elles ás

fuás aldeãs
,

que era dalli perto de huma
le-
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legiia , nas quaes idas alguns perderam os

punhaes que levavam por lhos elles toma-

rem 5 e qualquer coufa que lhe bem pare-

cia. Por fe vingar da qual força , hum Gon-
çalo homem criado do Viíb-Rey , trouxe

dous dellcs enganofamcnte carregados de

certas couías que lhe comprara ; e como os

Negros de má vontade queriam chegar á

praia fufpeitofos da malicia delle , e clie

hum pouco forço famente os quizeíle obri-

gar , leixáram o que traziam , e aííi o tra-

taram
5

que fc veio elle aprefentar ante o
Vifo-Rey com os fucinhos feitos em fan-

gue , e alguns dentes quebrados. O qual

cafo foi a tempo que eílavam com o Vifo-

Rey algumas peíToas , cujos criados tinham

recebido dos Negros outra tal companhia

,

principalmente hum Fernão Carrafco cria-

do de Jorge de Mello ; e tanto fe indigna-

ram todos dos Negros
,

que moveram ao
Vifo-Rey a ir á aldeã dar-lhe hum caíligo

,

mais por comprazer aquelles Fidalgos que
o incitavam ,

que á fua própria indignação

,

poílo que alguns delles foram contra iffo

,

aíll como D. Lourenço de Brito
, Jorge de

Mello , e Martim Coelho. E porque as al-

deãs citavam hum pouco alTima do poufo
das náos ,

por andarem menos camânho a

pé , ao outro dia com obra de cento e íin-

coenta homens
,

que era a flor de toda a

gen-
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gente , em os bateis foi-fe ao longo da praia

hum bom pedaço té as aldeãs lhe ficarem

mais perto. E fahindo aqui em terra , man-
dou a Diogo d'Unhos meílre da fua náo
que em os bateis ficava

,
que fe nao moveí^

le dalli : parece que o feu efpirito lhe dizia

quanta neceílidadc havia de ter delles ; e no
pejo que levava naquella ida lhe prognoíli-

cava fua derradeira hora
,
porque depois que

concedeo efta ida áquelles Fidalgos que o
forçaram a iíTo , fempre diíTe , e fez coufas

como quem denunciava fua morte. Entre

as quaes ao fahir da náo entrando no ba-

tel , como quem queria que foubeílem que
fazia aquelle caminho forçado , diíTe : On-
de levam fejjenta annos ? Depois indo já

pela praia , acertou de fe lhe metter huma
pouca de arêa nos çapatos , e mandando a

hum João Gonçalves
,
que fervia de cama-

reiro
, que lhos defcalçaíTe , começou eíle

João Gonçalves bater hum no outro por fa-

cudir a arêa. Ao que elle diíTe : Quão fora
ejlava D. João de Menezes

, fe aqui fora ^

e owvíra ejfe teu bater de çapatos , dar
mais hum pajfo adiante , ainda que fora

fera dar huma batalha de muito fua hon-

ra \ mas como eu creio em Deos mais
,
que

eyn abusões , jiao leixarei defeguir yneu ca-

minho. E o cafo que o Viíb-Rey allegava

de D.João de Menezes^ era por fer couía

mui
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mui fabida no Reyno ,
que tinha ellc agouro

cm duas couías , nefte bater dos çapatos

,

e em terça feira; a caufa diíío era, porque

fendo eile Guarda-mór do Principe D. Af-

fonfo, ao tempo que em Santarém cahio do
cavailo de que morreo , liia correndo mão
por máo com, elle ao longo do Tejo em
Alfange , na qual hora hum. moço

,
que fahia

de nadar do Tejo , começou de bater os ça-

patos da aréa que ao calçar achou dentro.

E porque neíle inftante de bater cahio o
Principe , e mais foi em terça feira , teve

D. Joáo por aquelle defaftrado cafo agouro
naquellas duas coufas ; e eram ellas tão no-

tórias no Reyno
,
que em quanto eíleve em

Arzilla por Capitão , e depois em Azamor
,

já os moradores tinham por certo que não
havia de commetter algum feito em terça

feira , ou o dia que ouvilTe bater com hum
çapato no outro. E de terem ifio por mui-
to certo

,
querendo D.João , eílando em Ar-

zilla , fazer huma entrada em humas aldeãs
,

que foi hum dos honrados feitos ,
' que elle

fez ,
( como fe verá em a noííli Africa

,

)

porque era no inverno , e dia mui afpero de
chuva, por razão do qual tempo os frontei-

ros , e moradores hiam de má vontade áquel-

la entrada , ordenaram três , ou quatro por
agourar a D. João , e lhe impedir a ida , man-
dar-lhe bater hum çapato per hum m^oco á

Tm.IL P.L Y por-
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porta da Viila em elle paliando. Peró como
D. João entendeo o artifício , e conheceo que

o moço era de hum homem ,. que ás vezes

nas affrontas íè aproveitava dos pés , diíTe

ao m.oço : Dirás a teu Senhor
,
que em pe-

7iitencia do que merece
,
por ijjo que tu fa-

zes 5 não lhe quero dar maior pena que

a que elle leva for ir nejla jornada , onde

eu fei que fe ha elle de aproveitar mais
dos feus pés

,
que dos teus çapatos. Ditas

as quaes palavras , com muito alvoroço lan-

hou o cavallo , tomando aquella traveíTura

por prognoftico da viéloria
,
que houve : O

que no Vifo-Rey foi ao contrario
,
que el-

le zombou do bater
,
que aconteceo acafo

,

e commettia aquelle caminho triíle , e peza-

damente ; e D. João zombou do artificio

,

e por iíTo feguio feu caminho alegre , e com
efperança da viéloria

5
que lhe Deos deo. E

deíla tal trifieza , ou alegria , com que os

homens vam ás coufas , vieram alguns di-

zer ,
que o animo humano era profeta de to-

dolos feus acontecimentos , o qual cafo náo

tardou meia hora que o Vifo-Rey notou no
primeiro toque da fua chegada á aldeã dos

Negros. Porque entrada ella dos noíTos , ma-

taram Fernão Pereira filho de Reimáo Pe-

reira ; e alguns querem dizer que foi defaí^

tre ,
que andando elle per dentro das cafas

palhaças, que de fora hum dos noíTos cor-

reo
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reo a lança
,
quando dentro fentio arrama-

Ihar , cuidando fer Negro , com que o paíTou

da outra parte. Chegando a qual nova ao

Vifo-Rey , di^e : Pois eu fou encetado em
Fernão Fereira , em jnais hei de acabar

;

e a grande preíTa mandou recolher a gen-

te. E vindo já bom pedaço de aldeã trazen-

do o rolo da gente , algumas vacas , e crian-

ças que acharam pelas caías , começaram
deícer do lugar donde os Negros fe acolhe-

ram com o primeiro temor, té oitenta del-

les , como gente que fe vinha oíFerecer á

morte por falvar os filhos. Lourenço de Bri-

to
5
quando vio o impeto com que vinham

,

entendendo a cauía delle , diíTe contra aquel-

les que traziam as crianças : Leixai vós-ou-

tros ejjes bezerros
,
que aquellas vacas 7íão

•vem mugindo , mas bramando trás elles
-^

mas os Negros ainda que alguns dos noíTos

começaram alijar as crianças , e alguma mi-
feria do que traziam da aldeã , vinham já
tão furiofos

,
que paliando per tudo , deram

no corpo da noíTa gente, tomando por in-

duftria cariar o leu gado. O qual como tem
acoftumado pêra aquelle miAer da peleja,
começaram de lhe aílbviar

, e fazer outras
noticias per que o mandavam de maneira,
que mettidos entre qWq como em efquadrão
de leu amparo , dalli era tanto o páo toíla-

do fobre os noflbs
,

que começaram Ioga
Y ii de
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de cahir alguns feridos , e trilhados do ga-

do. E como os mais delles nao traziam ar-

mas defeníivas , e as oíFeníivas era huma
lança , e huma efpada , naqifelle modo de

pelejar nao podiam fazer muito damno aos

Negros , e eJles de dentro do gado faziam

remeffos , que derribavam logo hum homem.
No qual modo de peleja vindo os noíibs

bem canfados , e pêra tomar hum fôlego ,

onde o Vifo-Rey mandou a Diogo d'Unhos
que efperaíTe com os bateis , nao os acha-

ram
5

por fazer alli grande marejada com
tempo que fobreveio

,
que caufou levar dal-

li os bateis pêra junto das náos de manei-

ra ,
que onde elles efperavam achar algum

refugio , acharam a morte. Porque come-
çando de entrar na arêa da praia , ficaram

de todo decepados fem poderem dar paíTo,

e os Negros andavam fobre elles tão leves

,

e foltos ,
que pareciam aves , ou

, ( por me-
Ihor dizer

, ) algozes do demónio
,
que vinha

derribando na gente nobre
,

que por amor
do Vifo-Rey fe vinha entretendo

, que a

outra commum com a primeira preá que
houveram fe puzeram na dianteira. E o mais

piedofo deite cafo era
,
que alguns homens

já mui feridos ,
que de não poderem pela-

arêa folta dar hum paíTo , mettiam-fe pela

agua por achar o chão mais tefo , tingindo

o mar com o fangue que vafava delles. No
qual
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qual trabalho , onde huns não eram por ou-

tros , veio Jorge de Mello dar com o Vi-

fo-Rey ; e vendo que vinha hum pouco dci-

amparado da gente
,
por cada hum ter bem

que fazer em íi , como elle Jorge de Mello
íòbre as coulas d'antre AíFoníb d^Alboquer-

que 5 e elíe Vifo-Rey vinha hum pouco def-

contente delle^ diíTe-lhe : Aqtíi qíiizera eu
^

Sejihor , iier derredor de vós aquellcs , à
que vós fizejies honra

,
porque efle he o

tempo 5 eyii que fe pagam as boas obras.

Ao que refpondeo o Viío-Rey : Senhor Jor-
ge de Mello , os que me deviam alguma
coufa 5

jd ficam detrás de mim , não he

tempo pêra ejjàs lembranças , fenao pêra
vos lembrar vqffa fidalguia : e pcço-vos por
mercê que acompanheis , e falveis aquel-

la bandeira ã^FJKey NoJJò Senhor
, que vai

maltratada
^
que eu idade ^ e peccados tenho

pjera acabar aqui
,
pois a N. Senhor apraz.

No qual tempo eram já derribados Pcro
Barreto de Magalhães , Lourenço de Brito ,

Manuel Telles , Martim Coeilio , António
do Campo , Franciíco Coutinho , Pêro Tei-
xeira , Gaípar d'Almeida , e outros. Jorge
de Mello , em quanto pode , affi a bandei-
ra 5 como a peílba do Vifo-Rey ícmprc
acompanhou, té que a morte o derribou de
todo com huma lança de arremeíTo

,
que Ih^z

arraveíTou a garganta
, vindo já bem ferido

de
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de pedradas , e páos toílados. E ouvindo
Diogo Pires ayo de D. Lourenço dizer, que

o Vifo-Rey ficava derribado , voltou atrás

,

dizendo : Nunca Deos queira que eu fique
uivo 5 leixando cã o filho , e o pai ; e tor-

nou lobre eile , onde também ficou pêra fem-

pre. Finalmente eíle foi o mais deíaftrado

cafo que neíle Reyno aconteceo
j
porque os

Negros feriam té cento e fetenta , e os noíTos

cento e fincoenta , da mais limpa gente que
vinha cm as náos. Dos quaes paíTante de

llncoenta , em que entravam doze Capitães ,

vieram acabar naquella praia a poder de

páos 5 e pedras , faliidas nao da mão de gi-

gantes , ou de alguns homens armados , mas
de Negros beftiaes dos mais brutos de toda

aquella cofta , fem aproveitar a eftes mor-
tos 5 e feridos a grandeza do feu animo

,

nem a induílria de fua prudência executada

per tantos tempos em tao illuílres feitos

,

como tinham acabado na índia , e em ou-

tras muitas partes , militando por feu Deos
,

e por feu Rej. Somente hum pequeno ca-

minho 5 e huma pouca de arêa aífi os de-

cepou em fraqueza , que com verdade fe

pode dizer eflas duas coufas ferem a princi-

pal caufa de fua m.orte
;
porque muitos ho-

mens aíli traziam a força dos nervos tao re-

laxada ,
que fe Icixavam cahir , e á mao te-

nente fem refiílencia os Negros lhes macho-
ca-
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cavam as cabeças com grandes feixos da

praia. Certo quem coníiderar no difcurfo

dos feitos do Vifo-Rey , Capitães , e Fidal-

gos
,
que com elle pereceram , e vir onde

,

como 3 e per que caufa alli vieram acabar

,

poílo que não entenda os juizos de Deos

,

entenderá tudo fer feito pêra exemplo nof-

fo ; e que ninguém , em quanto vive , fe

pode chamar bem aíFortunado , fenao quan-

do os cafos da fortuna nelle não tem po-

der, que he depois da morte. E os que fi-

caram livres de ter a fepultura naquella praia
,

quaíi todos foram feridos daquellas armas

ruílicas ; e entre muitas feridas a mais no-

tável foi de Jorge Lopes Bixorda armador

da náo Sandia Cruz , o qual de huma pe-

drada ficou com o cafco mettido per den-

tro de maneira
,
que na comifíura poderiam

metter hum ovo ; e tirado aquelle cafco que-

brado , ellavam-lhe palpitando os miolos

de baixo , e não havendo com que o curar

em a náo , acertou de pôr hunia gallinha

fua hum ovo , e huma Negra pario , com o
leite da qual , e ovos

,
que a gallinha poz

,

em quanto houve neceííidadc , foi curado.

Jorge de Mello , a quem ficou o cuidado
das relíquias, que ficaram da mão dos Ne-
gros , depois que fe eiles recolheram á fua

aldeã , recolheo ás náos os feridos , e tor-

nou biifcar os mortos á 'praia pêra lhes dar

fe-
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fepultura nelía ; e quando chegou , onde o

corpo do Viíb-Rey jazia defpojado de quan-

to levava veítido , e que fem lençol, ainda

o Mundo queria que íe partiíTe delle , foi

tamanha a dor de o verem jazer em tão vil

eílado
5

que quantos fe alli acharam , ante

mortos o quizeram acompanliar
,
que terem

vida pêra verem aquelie miíeravel erpedla-

culo de tão reverenda , e illuftre peííoa. Fi-

nalmente dado fepultura a elle , e aos ou-

tros naquelle bárbaro lugar , tornou-fe Jor-

ge de Mello ás náos , e feito á vela , fez fua

viagem pêra eíte Reyno , onde chegou , o

qual foi todo poílo em vafo , e dó por tão

defaílrado cafo. E tirando o particular fen-

timento que cada hum tinha pela parte que

lhe tocava de algum parente , ou amJgo ,

a morte do Viíb-Rey D. Francifco geral-

mente foi mui fentida ,
por no fim de tan-

tos trabalhos , e de tão giorioias vivTtorias
,

como lhe N. Senhor tinha dado
,

por cu-

jos méritos fe efperava que EiRey , e o Rey-
no lhe déíle igual galardão , veio acabar

per tão grande defaftre , com que íodolcs

íeus fervíços ficaram fepultados com o feu

corpo. Foi D. Francifco d'Almeida filho

fetimo de D. Lopo d'Almeida primeiro Con-

de de Abrantes , e àe T), Beatriz da Silva

fua mulher , filha de Pêro Gonçalves Ma-
lafaya Veador da ílizenda d'ElRey D. Af^

fon-
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fonfo o Quinto : foi cafado com D. Joanna
Pereira filha de Vafco Martins Moniz Com-
mcndador de Panoyas , e Garvao : Da qual

hou^e D. Lourenço
,

que mataram os Ru-
mes 5 como efcrev^emos , fendo folteiro , e a

D. Lianor
,

que foi cafada com Francifco

de Mendonça filho herdeiro de Pêro de Men-
donça Alcaide mor de Mourão ; e depois

de viuva delle , cafou com D. Rodrigo de
Mello Conde de Tentúgal

, que depois foi

Marquez de Ferreira. Era D. Francifco ho-
mem de honrada prcíença , cavalleiro , de
Confclho 5 e de Corte , e por efta , e outra$

qualidades de fua peííoa mui cftimado ; e

tanto , que fem fer Senhor de terras , nem
ter officio , fomente com fua moradia , e a
Igreja do Sardoal em Commenda com. o
Habito de Sant-Iago , era tao eíljmado

,
que

cílando ElRey D. João o Segundo em Be-
navente aos montes

, pondo-íe hum dia á
meza a jantar hum pouco cedo pêra fe lo-

go poer a cavallo , e ir ao monte . fendo
D. Francifco prefente á meza com outros

muitos Fidalgos
,
perguntou-lhe EiPvcy , fe

havia de ir com elle ao monte ; e rêfpon-

dendo que fi , diíTe ElRey : Vós iiao tereis

ainda jantado , ajjentai-vos aqui , comereis

comigo ; e aíli o fez, fervindo a D. Fran-
cifco os próprios Officiaes d^ElRey. Em
quanto andou na índia ^ onde ha matéria

de
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de muitos vicios , foi caíliílimo , e nunca

lhe ninguém fentio cubica , íenâo de hon-

ra ; e de lá a Igreja do Sardoal
, que , co-

mo diíTemos , tinha em Commenda , man-
dou renunciar em o Prior delia , dizendo

que a comia nao com boa confciencia , e

efta moílrou em todalas fuás obras. Era tao

efcoimado em aélos de cubica , que quan-

do vinha a tomar huma peça
, que lhe El-

Rey dava de té quinhentos cruzados na to-

mada de qualquer preza , tomava huma fet-

ta 5 hum arco , ou qualquer outra coufa de

tão pouco valor. Foi homem
,
que quanto

fatisfez com eílas boas partes que tinha , tan-

to veio a perder acerca de alguns 'por fcr

mui confiado nellas ;
porque geralmente os

homens , a quem Deos dá tantas qualida-

des , fe tem cila confiança , sao mui mal

acceitos acerca de muitos , principalmente en-

tre a nação Portuguez ,
que concede mui

poucas coufas a ninguém. E porque nas que

tratavam acerca do galardão das partes , em
quanto andou na índia , aíli como accref-

centarnento de ordenados , dada de oíiicios
,

e m.ercês que dco em nomiC d'ElRey , deC-

pendeo , e adminiítrou eftas coufis fcgun-

do a confiança de lua peíToa , e niílo fe mof-

trou mais magnífico Capitão
,
que limitado

difpen feiro. Teve ElRey alguns defconten-

tamentos deíle feu modo. e muitos que an-

da-
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davam debaixo da fua bandeira muito maior

,

porque aos Portuguezes mais lhes doe , e fe

indignam polo que dam a íeu vizinho ,
que

polo que elles não recebem. E fabendo el-

le na índia que cá no Reyno fe não cum-
priram alguns ordenados , e accrefcentamen-

tos que deo aos que militavam naquellas

partes , dizia publicamente : Eu irei ao Rey-

no 5 e aprefentarei a ElRey meu Senhor o

Regimento que me deo ; e Jè trafpãjjei feus
mandados , dando fua fazenda , ahi ejid a
yninha ; e fe nao abajiar pêra pagar tanto

damno , dir-lhe-hei que outra hora nao met-

ta a efpada 7ía mão do fandeo. E de fer

máo de contentar das qualidades dos ho-

mens , dizia na índia algumas vezes
, que

nefte Reyno nunca fallára de cifo , fenao

com D. Rodrigo de Caílro de alcunha de
Monfanto Alcaide mor de Covilhã , filho

baítardo de D. Álvaro de Caílro Conde de
Monfanto , e com D. Diogo d'Almeida Prior

do Crato feu irmão , e dcílcs ditos não ga-

nhou acerca de muitos boa vontade. Tam-
bém dizem que o primeiro queixume ante

elle tinha mais força pêra fe indignar
,

que
a defculpa do terceiro pêra confeguir per-

dão
,

principalmente acerca dos vicios que
elle aborrecia. Depois que houve eíla trit

te fepultura onde acabou , vindo o anno
de doze Chriftovao de Brito com neceílida-

de
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de de agua , veio ter alli ; e porque Diogo
d'Unhos vinha por meílre da ília náo , o
qual 5 como diíTemos , fora aIJi com o Vi-

fo-Rcy , e o ajudara a enterrar , e a Lou-
renço de Brito

^
quiz Chriílovâo de Brito

ver a fepultura deiles corpos por reveren-

cia de cujos eram ; e porque os achou fem
íinal de quem alli jazia , mandou a cada

hum em lugar de campa cubrir de muita

pedra , e em cima huma grande Cruz de

páo. E peró que os feus corpos tem por

fepultura aquelle tão bárbaro fitio , fem as

infignias da nobreza de cada hum , e fora

dos lugares fagrados
,
que a Religião Chri-

llá concede aos que profefsão fua Fé ^ deve-

mos crer que fuás almas terão na Gloria

lugar de eternidade entre os eleélos de Deos
;

e que neíle Mundo , em quanto durar eíla

noíTaefcritara, fera pcraelles maior louvor,

que huma magnífica campa aífeníada em mais

célebre jazigo. O qual lugar , fe algum nome
tem de nobreza , he o que lhe tem dado
aquellcs corpos que alli jazem. E mais apro-

veita pêra memoria de feus trabalhos efte

iioífo cuidado
,
que quanto tiveram feus her-

deiros de m.andar bulcar feus oíTos , eos ti-

rar daquellc tão triíle deílerro. Mas parece

que aíli o permitte Deos pêra exemplo dos

que vivem, porque íaibam que mais devem
fazer conta de adquirir bom nome

,
que fa-

zcn-
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zenda
,
porque o nome Jie propriedade eterr-

na j e ainda que feja própria de quem o
ganhou )• todos tem parte nella pêra o lou-

var , e vai-íe multiplicando com efte ufo ; e

a fazenda he tão particular
,
que fomente

feus herdeiros levam , a qual em breve vam
diminuindo com o abufo que tem delia , dos

quaes exemplos o Mundo eílá cheio , e efte

noíTo Reyno não tem poucos nos herdei-

ros daquelles
,
que a ganharam naquellas par-

tes do Oriente.

DE-
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que os Portuguezes fize-

ram no defciibrimento , e conqiiífla

das terras , e mares do Oriente : em
que fe contém o que fe fez naqiiellas

partes o primeiro anno que AíFonfo

d'Alboquerque foi Capitão geral ^ e

Governador da índia.

CAPITULO I.

Como Affonfo à""Alhoquerque , e o Ma-
riehai D. Fernaitdo Coutinho foram fobre

a Cidade Calecut , no qual feito depois de

tomada^ o Marichal foi morto com alguns

Fidalgos 5 e pejjòas nobres,

PArtido d. Francifco d'AImeida , co-

mo o tempo era breve pêra quantas

náos ainda ficavam pêra tomar carga

,

a qual por cauía das diíFercnças paffadas

não eftava mui prefies , e também por ra-

zão do feito de Calecut , em que o Mari-

chal havia de fer , deo AfFonfo d' Alboquer-

que grão preíTa a todas eílas coufas. E pof»

to que no tráfego de dar carga ás náos

,

elle quizera eiicubrir, e embeber o aperce-

bi-



Década II. Liv. IV. Cap. I. 35'!

bimento das coufas pcra dar em Calecut,

porque o Çamorij não folTe íabedor delias

,

náo le puderam fazer tao fecretamente ,
que

logo não foíTe aviíado per mercadores Mou-
ros ,

que viviam em Cochij. Com a qual

nova 5 e pelos avifos que cada dia lhe da-

vam , mandou elle aperceber todolos ieus

portos
,
principalmente o de Calecut , onde

lhe pareceo que os nofíos podiam fahir. O
Marichal também vendo que le gaílava mui-

to tempo na carga das náos, ordenou com
AíFonlb d'Alboquerque

,
por quanto as de

Franciíco de Sá , Baíliao de Soufa , e Go-
mes Freire ainda não tinham tomado cou-

fa alguma
,
que íícaílcm recebendo fua car-

ga, em quanto elles liiam ao feito de Ca-
lecut ; e com as outras

,
que já efiavam pref-

tes 5 aíli das que haviam de vir pêra o Rey-
no , como da Armada da índia

,
que per

todalas velas feriam té trinta , em que iriam

té mil e oitocentos homens
,
partiram pêra

Calecut. Os Capitães das quaes velas eram
todolos que foram com o Marichal , de que
atrás fizemos menção , e de Affonfo d'Al-

boquerque os mais delles eram novamente
feitos

5
por razão de fe virem com o Vifo-

Rey parte dos que andavam com elle. E
paíTando per Cananor , levou AfFonfo d'Al-

boquerque comíigo a Rodrigo Rabello
,
que

fervia já naquella fortaleza de Capitão , o
qual
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qual per feu mandado tinha feito grandes

apercebimentos pêra aquella ida ; e também
levou o Arei de Porca

,
que iê oíFereceo

com alguns paráos , e gente Malabar pêra

aquelle feito
,
podo que eíks Malabares

,

ainda que fejam mui déílros na guerra que

tem entre fi , em noíTa companhia he gen-

te que melhor fe aproveita , e mais tento

tem no roubo
,
que na peleja quando vem

•tem^po. Porque com,o acerca deiles nao he

vergonha fugir , e hao fer induílria da guer-

ra , elles sao os primeiros ; e muitas vezes ,

-quando em terra os nolTos andam pelejan-

do 3 então carregam elles de fato pêra os

feus paráos ; e por mor vistoria tem o ef-

bulho dosimigos que levam peracafa, que

de os Icixar no campo mortos ; e a fora ef-

tes de Porca , hiam também outros Mala-
bares de Cochij com o defejo que tinham

do roubo , c cdio aos de Calecut polas guer-

ras paliadas. Chegada eíla noíTa frota ante

o porto de Calecut huma tarde dous de Ja-

neiro do anno de quinhentos e dez , como
•a Cidade eílá lituada cm coíla brava, e tem
'diante hum pequeno recife , onde quebra o
•inar , e faz humas calhetas pêra poderem
defem.barcar , andava naquella tarde tão em-
polado o mar , e de ievadia

,
que foi ne-

ceíTario furgirem hum pouco longe da ter-

ra
;,
com determinação de fahirem ao fe-

guin-
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guinte dia ante manha
,

por fcr o tempo
em que elie dava melhor jazeda. A qual

couíli metteo em grande coníàisao aos mais

daqueiles
,

que foram na Armada do Ma-
richal

,
por não ferem coílumados á fúria

daqueiles mares , e não viam mais que a ca-

lheta cuberta da efcuma do quebrar do mar
no recife. E fobre elle em hum lugar tefo

eftava huma cafa de madeira em modo de

eirado , onde EiRey de Calecut , no tempo
que eílava na Cidade , as vezes vinha efpa-

recer , e tomar as virações do mar. A qual

cafa
, ( a que elles chamam Cerame

,
) ncíte

tempo eílava feita com outras forças de ma-
deira , entulho , e artilheria hum baluarte

mui temeroíb : e abaixo , e acima deíla fa-

hida tudo era coita , em que o mar quebra-

va de longe mui acapellado , e a hum ca-

bo eílava huma povoação de pefcadores. A
vivenda d'ElRey neíte tempo era em huns
paços fora da Cidade

,
pouco mais de meia

légua, entre huns palmares, onde o Almi-
rante D. Vafco da Gama lhe foi fallar

,
quan-

do defcubrio a índia , como atrás efcre ve-

mos •, e fegundo a nova que Aífonfo d'AI-

boquerque tinha , elle eílava então recolhi-

do nelles , fem fazer fundamento de em fua

peíToa acudir á Cidade , fenão per íèus Ca-
pitães , e principalmente pelos Mouros , que

tomaram a feu cargo defendeíla. O cami-

TonuIL P.L Z nho
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nho pcra os quaes paços era hiima cftrada

miii larga com vallcs mui altos
,
que fe fi-

zeram da terra que fe tirou delia , ao lon-

go dos quaes tudo eram palmares ; e aíli ef-

ta entrada grande , como outros caminhos
eílreitos

,
que vinham dar nella , todos eram

tão profundos
,
que as propriedades que fe

per elles ferviam , ficavam fobre as cabeças

dos caminhantes , como que eftes caminhos

foífem cavas pêra defensão delias. E poílo

que a ferventia da Cidade pêra eítes paços

aqui mais ferv^e pêra fe entender o que de-

pois paífou nelles
,
que pêra a determinação

que AíFonfo d'Alboquerque , e o Marichal

tiveram para tomarem terra , bailou o fitio

do porto pêra aífentarem o modo como fe-

rfa. O qual foi
,
que por evitar o perigo

,

que era entrar per aquellas calhetas não fa-

bidas dos noíTos
,
que ante manhã , tempo

em que o m,ar daria melhor jazeda com o
terrenho , commetteífem tomar a terra per

duas partes ; elle Aífonfo dWlboqucrque
mais chegado ás calhetas , e o Marichal com
toda fua gente em outro corpo mais aílima

do Cerame ámao efquerda contra a povoa-

ção dos pefcadores chamada Macuaria. S
feito hum final , que ambos tinham já to-

mado terra , foíTe cada hum com fua bata-

lha cerrada ao longo da praia demandar o
Cerame 3 e depois que tomaíTem poíTe dei-

1^>
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le , commetteíTem a Cidade per duas partes
;

e que as galés , e bateis
,
que ferviíTem em

poiar a gente em terra , fe alargaíTem hum
pouco deila. Dos da capitania de Aíronfo

d'Alboquerque havia de ficar por Capitão

D. António de Noronha feu fobrinho ; e

dos do Marichal , Rodrigo Rabello , o qual

havia de ter cuidado de ir queimar humas
poucas de náos , e navios

,
que abaixo don-

de haviam de poiar em terra , eílavam met-

tidos em hum efteiro ; c feito ifto , fe tor-

nalTe onde D. António eftiveíTe , ambos com
avifo que não leixaíTcm. o lugar

,
pofto que

alguma Armada de náos , e paráos viefTe

fobre as noíTas
,

por quanto elias ficavam

providas com gente , e em capitanias
,
quan-

do tal fobrevieíTe. E porque fe temeram que
alguns Fidalgos , e peffoas amigas de hon-
ra quizeíTem naquella fahida fazer ventage

huns aos outros
;,
de que fe podia feguir al-

gum defmando , maiidáram es Capitães mo-
res poer eícritos ao pé do maílo de tcda-

las náos
,

que ninguém faltalTe em terra

,

fenão depois que feu Capitão a tom.aíFe

,

e que não fe apartaíTem da bandeira té fe-

rem no Cerame. AíTentado eíle modo de
tomar a terra , como a gente era muita , e

todos queriam fcr os primeiros no tomar
deila 5 tanto que foi noite , começaram de fe

armar ^ e tomar lugar nos bateis j a qual

Z ii di--
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diligencia , e cubica de honra deo mui grão

pena a todos ,
porque eftavam huns fobre

os outros 5 ou
5
por dizer melhor

,
quaíl to-

dos em pé armados toda a noite. De ma-
neira

,
que quando veio a hora de irem com-

metter a terra , eftavam tão quebrantados

de eftar em pé , e não dormir , e refponde-

rem com grita , e apupadas aos alaridos dos

Mouros
3
que toda a noite andaram ao lon-

go da praia, que não havia algum que de
melhor vontade não tomaíTe hum íomno

,

que commetter a íahida
,
por o trabalho lhe

ter quebrado aquellc primeiro fervor de veí-

tir as armas. Com tudo como as couías da

honra dam animo , dado o íinal da partida

,

que efperavam em que as trombetas , e ar-

tilheria ao arrincar dos bateis cantaram o
feu Armas , armas , com efte alvoroço tor-

nou cada hum renovar parte das forças , e

animo que tinha perdido. Seria o corpo da

gente
,
que o Marichal levava , té oitocen-

tos homens , em que entravam eftes Capitães
,

e principaes peíToas : PedraíFonfo d'Aguiar

,

Ruy Freire , Lionel Coutinho , Gomes Frei-

re , Baftião de Soufa , Francifco de Sá^^

Francifco Mareos , Francifco Corvinel , Luiz

Coutinho , Braz Teixeira. Per os quaes Ca-

pitães o Marichal repartio huma fomma de

pavezes ferrados pêra fazer em.baftida ^ e de-

trás delles tirarem alguns berços que hiam
era
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cm companhia dos béfteiros , e efpingardei-

ros , vindo algum pezo de gente
,
pêra que

foíTe neceííario retraher-fe em corpo a efte

amparo. AíFonfo d'Alboquerque também le-

vava outro corpo de gente de oitocentos

homens , além dos Malabares do Arei de

Porca 5 e de Cochij
,
que feriam feiscentos ,

e os Capitães da fua bandeira eram Fran-

cifco de Távora , Antão Nogueira , Diogo
Corrêa , Fernão Peres d'Andrade , Simão
d'Andrade feu irmão

, Jorge da Cunha
,

Francifco de Soufa Maneias 5 Baílião de Mi-
randa 5 Vaíco da Silveira , António Pache-

co 5 Manuel de Soufa , Manuel de la Cer-

da, Fiiippe Rodrigues 5 Trilião de Miran-
da , Duarte de Mello , D. António de No-
ronha , Garcia de Soufa, Álvaro Paçanha.

Pondo eíles dous Capitães mores o peito cm
terra aquella manha de quinta feira

, que
eram três dias de Janeiro do anno de qui-

nhentos e dez 5 cada lium per fua parte tra-

balhou por fer o dianteiro ; e ora que elle

foífe o que primeiro poz os pés na praia

,

ora algum outro
,
que não veio á norfa no-

ticia
,
por em tão grande revolta fe não po-

der notar os paíTos de cada hum
,
poílo que

alguns querem dizer que foi António Pa-
checo Capitão da caravella Pior da roíli

,

que era ido nella diante dos bateis , e fur-

gio quafi no rolo do m.ar , fabemos aue

Joí-
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Jorge da Cunha Capitão da náo Magdale-

na
,
porque havia de ficar na índia

,
parccen-

do-lhe que comprazia niíTo aAífbníb d'Al-

boquerque , foi o primeiro
,
que fem guar-

dar o que eílava mandado nos efcritos
,
que

fe puzeram ao pé do mafto
,
junta fua gen-

te com feu aguião , começou de encami-

nhar pêra o Cerame , e trás elle Francifco

de Soufa Maneias. Aítoníb d'Alboquerque

vendo o defmando deftes dous Capitães

,

deo a andar rijo poios entreter , e neíle feu

abalar de preíTa os que ficavam atrás , cui-

dando que era por chegar ao Cerame, co-

meçaram todos a quem fe poria diante , fem

Aííbnfo d'Aiboquerque os poder entreter

por já ir tudo arrombado. Eíles que toma-

ram a dianteira , com^o hiam mettidos já

em corrida , vendo abalar os detrás , não pa-

raram menos do Cerame , onde acharam té

feiscentos Mouros , e Na ires
,
que os rece-

beram como valentes homens , té que Af-

fonfo d'Alboquerque chegou com o pezo

da gente
,
que a ponta do ferro os fez lar-

gar de todo ; no qual tempo mandou di-

zer per Simão Rangei ao Marichal
, que a

fua gente fe defordenára naquelle conmiet-

timento , e que quafi hia meio desbaratado
,

fe gente groíTa acudiíle
;

que pedia a fua

mercê que vieíTe em hum corpo com fua

gente
,
porque elle era fua falvaçao. O Ma-

ri-
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lichal a efte tempo vinha ainda de vagar,

porque foi tomar terra hum bom pedaço

donde citava AíFonfo d'Alboquerque. E a

caufa de ir tanto aíTima pegar na macuaria

dos peicadores , foi por haver alli huns re-

cifes em que o mar quebrava , e pêra fahir

em terra , dava melhor jazeda aos bateis

;

e com iíto 5 e a detença de tirar os berços

cncarretados , fez alguma demora. Mas dan-

do-lhe o recado , leixada a gente miúda
,
que

levava aquella munição com a outra prin-

cipal , tomou hum paíTo mais comprido ; e

vendo que a g^Ue de Affonfo d'Alboquer-

quc eílava já ienhora do Cerame com pen-

dões arvorados , c a fua bandeira pofta no
mais alto lugar

,
pareceo-lhe que eíle def-

mando era arriíicio
,
por levar aquella hon-

ra ; e em chegando a clle , diíTe : Que cou-

Ja he ejla , Senhor Ajfonfo cPAwoqtierque ?

cjuizejies que ãijfejjem as regateiras de Lis-

boa
,

que vós tomaftes prirãeiro terra nef-

te uQJjO Calecut , de que fazeis a EIRey

NoIJò Senhor tantos efpantos ? Ora eu irei

a Portugal , e direi a Sua Alteza
^
que com

ejla cana de Bengala na mão , e com ejie

barrete vermelho que trago na cabeça , en-

trei em Calecut \ e pois não acho com quem
pelejar , não me hei de contentar ^ fenao de

ir ás cafas d^EIRey , e jantar hoje nellas.

Em dizendo iilo , íem querer ouvir a def-

cul-
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culpa
5

que lhe AíFonfo d'Albcquerque da-

va , bradou por Gafpar da Índia, que fer-

via de lingua , e fabia bem a terra do tem-

{)o que andou naqucllas partes , e inandcu-

he que o encaminhaíTe ás caías d'ElRey

;

€ fem fe querer deter na Cidade , nem achar

quem o impediíTe
,

poz-fe na efírada , que

diíTcmos ir da Cidade pêra as cafas d'EÍ-

Rey. A qual pofío que era mui larga , e

chã por fer de arêa , e abafada dos palma-

res 5 e valios 5 e todos irem carregados de

armas , e pelas traveffas que vinham ter a

ella 5 havia rebates dos índios que os vi-

nham commetter
;
quando chegaram a hum

grande terreiro
,

que eílava ante os paços

d'ElRey ,
que elle Marichal fempre levou

na boca por fe nao deter nefíoutros recon-

tros , foi vida a todos
,
porque naquelle ef-

campado tomaram hum pequeno de ar. Ha-
via por fortaleza no meio deíle efcampado

hum grande circuito de parede á maneira

das que cercam os noilbs quintaes , dentro

da qual eram os paços d^ElRey , tudo ca-

fas térreas ; e ante que eníraílem a ejlas ,

havia huma porta grande defta cerca
,

per

a qual o Çamorij ás vezes fahia pêra os pal-

mares 5 fem fe communicar á gente que tinha

no terreiro ,
que era a ferventia principal

das cafas , em guarda das quaes eílavam três

Capitães d'ElRe/ com m.uita gente de ar-

mas
;,



Década IL Liv. IV. Cap. I. 361

mas 5 píTi Mouros da terra, como dos Nal-

res. Alguns quizeram dizer que ElRey te-

mendo eíle caio fe fora dalli pêra outros

paços que tinha ao pé áà ferra ; outros di-

zem que nunca teve fufpeita que os noíTos

pudeíTcm ir tanto avante
, que chegaílem ás

luas cafas
j
porque fe aíli fora , não as acha-

riam os nolTcs tão cheas cc moveJ de feu

fervico , e de muita fazenda outra. O Ma-
richal , depois que com iua gente tomou
hum pouco de fôlego naquelle grande cC-

campado, commetteo aporta da cerca , on-

de achou os Caimaes Capitães que eílavam

cm guarda
,
que lha defendereim hum. bom

pedaço , como gente que não íemja mor-
rer , no qual tempo aíli pela porta , como
per huma quebrada da parede foram entra-

dos ; e com tudo no terreiro que cila v a an-

te as cafas , davam , e recebiam , retralien-

do-fe atíentadamente para ellas , té que de
todo foram, recolhidos , e já tão fangrados

,

que com o temior da morte começaram va-

iar pela outra porta
, que diíTemos ir dar

no palmar. O qual modo de fe per alli re-

colher
,
parece que foi mais ardil

, que fra-

queza delles polo que faccedeo
; porque co-

mo viram que os noíTos fe cfpalhavarn pe-

las cafas , tornaram a entrar pela porta da
cerca , fazendo nelles grande damno por fa-

terem as entradas 5 e fahidas ^ e os noíTos

ás

\
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ás vezes le irem ernbetefgar em lugares fern

faliida.., onde os jarretavam, por eíles Nai-

res neíla arte , como diílemos , lerem mui
dcílros. Vafco da Silveira como cahio na-

quella parte , vendo o damno que faziam

eííes que entravam de novo , remetteo com
a gente do feu navio

,
que trazia toda em

hum corpo , e a pezar dos imjgos fechou

a porta ; e leixando alli alguns em guarda

delia 5 foi-ie em bufca do Marichai , o qual

achou afíentado com alguns Fidalgos em
huma cafa grande tomando fôlego de gran-

de calma que fazia , e trabalho que tinha

paílado em romper per meio das efpadas

,

e frechas dos imigos
^
que cUe havia já per

enxorados das caias , e dava a coufa por

acabada de maneira
,
que muitos dos noílbs

vendo que nas cafas havia mais que cubi-

car
,

que oíFender , cada hum , fegundo fe

atrevia , afil tom.ava ás coílas o fardo de

feda , de beiranies . de patóUas té irem dar

com a prata , e Cruz ,
que tomaram a Pe-

dro Alvares
,
quando mataram Aires Corrêa.

E parecendo-lhe que nao havia mais que

x:arregar , e encaminhar pêra as náos , mui-

tos delles levavam a morte ás coftas ; por^
que corno nao íábiam bem. os caminlios

,

fe acertavam de nao tomar a eílrada , vinham

dar entre os imigos que os andavam efpe-

rando , e de baixo do fardo os matavam,
e ou-
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e outros dentro nas próprias cafas d'ElRey

,

de retretes , e buracos donde lhe fahiam.

Além deílcs
,
que era gente coinmum , algu-

mas peíToas principaes dos noíTos
^
porque

não haviam por viftoria fenao levando al-

guma alfaia da cafa , também, faziam pre-

za ; e porque as armas lhe pezavam mais

que a preá , leixavam as com que mais ce-

do íe entregavam na mão dos imigos. E
tal houve hi

,
que não lhe lembrando a no-

breza do feu langue , foi morto com hum
fardo de patollas ás coitas , e outro com
huma cadeira do Camorij guarnecida de
prata , e ouro com alguma pedraria falfa,

como íe ifto foíTc peça
,
que podia aíTentar

no efcudo de fuás armas , e não podia fer

havido por labéo de cubica. Os três Cai-

maes Capitães do Camorij
, que eftavam

em guarda defcas caías , ora foífe pela obri-

gação de feu officio , e religião de fua or-

dem 3 morrer por defensão do que lhe era

encommeiKlado , ora por fer já o tempo
de feu ardil , vendo como os noífos anda-

vam derramados , e fcm ordem com a oc-

cupação do roubo , caufa de todos defaf-

tres , deram huma cuquiada, que entre el-

les he appellidar a terra per huma denota-

ção de voz. O qual modo he coufa mara-
villiofa

;
porque no inftante que fe dá hu-

ma y acodem de voz em voz em circuita

de
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de liuma , e duas léguas , fegundo a difpo-

íição da terra
,

quanta gente nella habita

;

de maneira
,
que em breve efpaço fe ajuntam

mais de trinta mil homens
,

porque de ca-

da pé de palmeira Aihem ires , e quatro tão

vivos 5 e promptos pêra pelejar
,

que não

temem coufa alguma : tanto lhe alvoroça o
animo efta lua convocação. Com a qual

gente , que eftcs Capitães Caimaes ajuntaram

per eíle modo , e a mais que tinham com-
íigo ,. commettêram a porta que Vafco da

Silveira mandara fechar
;
peró que elle TriC-

tão da Veiga , António de Soufa , e outros

acudiram logo , fabendo o concurfo da

muita gente que a commettia
,

per muito

que a defenderam , eram tantos os imigos

,

e o repetir de ília ciiquiada
,
que pareciam

gralhas avoando mais que faltando per íi-

ma das paredes de grão cerca per huma
quebrada que nella iiavia. Tanta era a fú-

ria da fua determinação , e defejo de mor-
rer por defensão da fazenda do feu Rey

,

por não ficarem perpetuamente maculados

na honra
;

principalmente os Capitães , e

Naires obrigados a eíla lealdade por o íbl-

do que delle tinham. No qual com.metti-

mento vindo-fe metter nas lanças , e efpa-

das dos noííos , ficaram logo alli dous Cai-

maes 5 e muitos Naires ; e outros a pezar

de todos entraram as cafas , e correndo per

ei-
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ellas, achavam os noíTos occiípados na preá

que dilTemos. AfFonfo d'Aiboquerque , em
quanto eílas coulas paíTavam nas caías d'Ei-

Rey 5 também tinhxa aííás de occupaçao na

Cidade , onde fc leixou ficar, quando vio

que o Marichal rom.ava efte caminho dei-

contente delle. E pofto que os Mouros , e

Gentios trabalharam hum bom pedaço por

defender fuás cafas , nao podendo foíírer o
ferro dos noíTos

,
que lhe cortava a vida

,

defpejáram a Cidade , mettendo-fe per eíTes

pahnares. A qual Cidade foi logo per man-
dado de Aííbnfo d'Alboquerque poíla em
poder do fogo, que em breve por a maior
parte delia ler de madeira , e cubcrta de
olla , tomou tanta poffe

,
que per muitas

partes querendo paíTar os noíTos , nao po-

diami , íenão pondo adarga no roílo de cor-

rida , como quem íàlta fogueira de S. João ,

( fegundo noíFo coílume de Hefpanha.) A.f-

foniò d^Alboquerque vendo que a Cidade
ficava naquelles termos

,
porque não fabia

os em que eílava o Marichal , começou fe-

guir a eílrada , achando per ella alguns dos
noíTos 5

que vinham das cafas d'ElRey com
os fardos ás coílas

i e fabendo per elles co-

m.o já eílava dentro , alvoraçou-fe a gente

que levava , e feguíram a eílrada hum pou-

co mais de preíTa té chegarem ao efcam-

pado que diíTemos eílar ante a cerca. No
qual
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qual lugar achou que começavam concor-

rer os Gentios chamados da cuquiada
, que-

rendo vir impedir a fahida dos noílbs que

citavam dentro no curral ; donde já fahiam

alguns dos noíTos mais carregados de te-

mor
,
que de fardos pela revolta que hia

dentro nas cafas d^ElRey. E porque AíFon-

ío d'x\lboquerque , peio que via na gente

de fora , e os noíTos que vinham de den-

tro 5 temeo que entrando elle ficariam to-

dos encurrelados , mandou duas , ou três

vezes dizer ao Marichal per Pedrafonfo

d'Aguiar que fe recolheíTe
,
que elle o ef-

tava aguardando á porta , e defendendo que

não cntraíTe per eila muita gente dos imi-

gos
5

que appareciam naquelle efcampado.

Ao que o Marichal refpondeo já na tercei-

ra vez
,
que começaíle elle entretanto de fe

poer em caminho
,

que elle logo vinha

,

como recolheiTe alguns homens
,
que anda-

vam per dentro das cafas ; e quando Pedra-

fonfo tornou comefte recado, peróque em
todos foi 5 e veio acompanliado da gente

da fua náo, já cíb foi com aííás de traba-

lho. Com o qual recado Aífonfo d'Albo-

querque começou de caminhar pela eftrada,

recebendo nas coiks o Ímpeto da gente que
diffemos concorrer de todalas eílradas ao

efcampado , fem fe poderem aproveitar de

hum berço cncarretado que Pedrafonfo Iq^

va-
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vava
;
porque nos recados que foi ^ e veio

,

pedio elle a AíFonfo d'Alboquerque que o
mandaíTe entregar a outrem

,
por ler a re-

volta já tamanha
,

que nao havia poder-fe

carregar o berço , nem fazer obra com el-

le. Começando entrar peia eílrada , como
a gente vinha defejofa de íe abrigar das fre-

chadas , licou tão apertada cnirc os vallos

,

e foi logo tanto Naire- íbbre elíes com zar-

gunchos , e frechas
,
que começaram mui-

tos dos noíTos acurvar, fem poderem fazer

damno aos imigos
,

por os vallos ferem

táo altos
5
que mui pequena parte de lança

ficava na mão a hum liomem , lè lá queria

chegar. Finalmente vinham os nolTos tão

apinhoados , e era tamanho o pó do torpel

delles
5
que por fe nao poderem revolver

huns com os outros , traziam arvoradas to-

dalas lanças , fem lhes fervirem pêra offen-

der com ellas a quem os matava
,

princi-

palmente de cima dos vallos
,
que eram. cu-

bertos daquella praga. E pela eftrada vinham
ladrando huns poucos de Naires

,
que mof*

travam bem faa foltura na efgrima
,
por os

no íTos virem taocanfados, que quando que-

riam dar huma , tinham já recebido duas
j

e fe cuidavam que o levavam na ponta da
lança em cócoras meítido debaixo das per-

nas , o achavam trabalhando por lhas jar-

retar. E como os homens as traziam de ma-
nei-
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neira que as nao podiam arrojar de que-

brantadas do caminho , e afrontamento da
grande calma , fobre o trabalho da noite

que vigiaram nos bateis , tinham eíles Nai-

res lugar de os ferir mortalmente. Indo aíH \

todos ncíie trabalho , veio huma voz dos
trazeiros, que era hum BalthazarCafco Fei-

tor da náo Boaventura , dizendo : Que pref-

Ja he efta , fenhores ? volta , uolta
,
que

matam o MarichaL Quando eíia voz foi

ter a Affonfo d'Alboquerque
,

que hia no
meio do cardume da gente , voltou ; mas
nunca pode romper pelos trazeiros por vi-

rem tao atochados , e fobre tudo perfegui-

dos dos imigos
,
que fe náo podiam revol-

ver. Finalmente como puderam em três

,

ou quatro voltas que deram , foi derribado

ante os pés de AfFonfo d'Alboquerquè Gon-
çalo Qiieimado

,
que lhe trazia o feu guião

,

c hum feu pajé chamado António Borges ,

e elle houve huma zargunchada peia gar-

ganta , e fobre iíTo deram-lhe de cima do^

vallos com hum canto per lima da cabeça

,

que o derribaram logo no cháo , o qual

meio morto foi poílo cm hum pavês , e

acompanhado de Diogo Fernandes de Be-

ja ; c fem fer mais viilo com o torpel da

gente , o puzeram na praia. No qual tempo

le acabou de confirmar a viftoria dos imi-

gos , e fim de algumas vidas dos noíTos,

aili
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aíli do Marichal
,

que perpetuamente com
muitos que o acompanhavam ficou dentro

da cerca das caías d^ElB.ey , como dos que
vinham entre aquelíes vallos. E certo que
era coufa digna de admiração , e pêra fe

muito condoer de tão triíle caio
j

porque
contemplando obra de feiscentos homens

,

que feriam os noíTos , entalados entre aquel-

íes vallos 5 tanto fobrelevava o fervor do
Sol , e a Doeira dos pés , e trabalho que
a noite paílada tá aquellas horas tinham fo-

frido 5 fobre toda a força do feu animo

,

que não fe podiam defender de té oitenta

Naires
,
que pela eítrada os perfeguiam der-

ribando poucos , e poucos ; e o que era mais
miferavel , fe de cima dos vallos lançavam
naquelle cardume dos noífos hum zargun-

cho , huma fetta , liuma pedrada , nunca
dava no chão; e qualquer que acurvava, os
pés de todos trilhando o acabavam de ma-
tar. Finalmente aqui dous , alli quatro

,

féis 5 oito 5 fempre foram cahindo té que
fahíram daquella eílreiteza do vallo ao lar-

go da Cidade , a qual ainda que ardia em
fogo 5 menos fentíram o que nella andava

,

que aquelle forno de morte donde vinham
afogados , e cegos de íhde , e pó. E vendo
neíte largo quão poucos eram os imigos que
os períegiiiam , fizeram roílo a elles , com
que converteram parte da foltura que tra-

TonuIL P.L Aa ziam,
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zlam , em fugir , e nao em commetter co-

mo d'ante faziam. Ao qual tempo chegou

Diogo Mendes de Vafconcellos , Simão
d'Andrade , e outros Fidalgos , a quem Af-

fonfo d'Alboquerque5 quando foi em buf-

ca do Marichal , encommendou que ficaíTem

na Cidade com té duzentos homens , e a

acabaífem de queimar , e aííi huns paráos

que eftavam na macuaria dos pefcadores. E
ainda eftes Capitães acudiram a tempo

,
que

deram outro fôlego aos noíTos que vinham
naquelle trabalho

;
porque como elles ti-

nham feitQ fugir naquelle efcampado da Ci-

dade aquelies poucos Naires que os perfe-

guiam, vindo pela eftrada, foram dar eftes

fugidos na multidão dos que ficavam nos

vaílos 5 os quaes eram já defcidos á eílrada
,

e vieram huns , e outros tão tefos fobre

os noíTos , que , fe nao acharam eftes Capi-

tães , ainda tiveram outro novo trabalho.

Mas como os Naires fentíram o ferro , co-

meçaram a floxar , com que os noflbs fe vie-

ram recolhendo de mais efpaço ao lugar

da embarcação , onde tambern houveram
de paflar mal ; porque como vinham der-

ramados , fegundo cada hum podia efcapu-

lir do trabalho que havia na Cidade, acha-

vam os Mouros que fe vieram poer na

praia a lhe impedir a emiiarcação. Peró co-

mo D. António ficava por guarda delia ^

e com
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e com elle Rodrigo Rabello ,
que a eíle

teinpo era já vindo de queimar as náos que

eílavam no efteiro ,
que lhe foi encommen-

dado 5 fizeram a praia franca de maneira

,

que quando trouxeram AíFonfo d'AIboquer-

que atraveíTado no eícudo , fcu íobrinho

D. António o recollieo cm a caravella de
António Pacheco

,
que , como diílemos , ef-

tava pegada com terra , e neila eíleve Af-
fonfo d'Alboquerque hum dia , ou dous

,

por eílar tão mal
,
que da primeira cura nao

oufáram de o mudar daiii pêra a fua náo.

Quando veio per derradeiro a fe todos re-

colherem nos bateis , houve ainda maior
trabalho fobre primores de cavalleria entre

Rodrigo Rabello , e Jorge da Cunha , co-

meçando haver períia a quem ficaria per der-

radeiro 5 e ifto ainda com palavras de pai-

xão , aos quaes Jorge Botelho de Pombal
,

em modo de zombaria , diíTe : Em quanto
'VÓS

,
fenhores , aperfiais ,

quero eu reco-

lher
,
pois eftou ouciofo , eftas armas

, que
efiam por efta praia

,
per ventura lá lhe

acharei dono por 7ião ficarem er/i poder de
Mouros, D. António vendo também os pon-
tos deites dous Capitães , diíTe-lhes : Senho-*

res , iffò já nao he honra , mas contumá-
cia : eti me embarco , cada hum fe embar-
que

, quando quizer j e com ifto fe embar-
caram todos juntamente. Na qual embarca-

Aa ii cão



37^ ÁSIA DE João de Barros

cão foi coiifa maravilhofa
; porque eftando

o dia paliado o mar tao medonho naquella

cofta ,
que não oufavam os nolTos de poer

os olhos nelle , lembrando-lhes que eíle dia

haviam de polar em terra , áquella hora

parecia hum rio muito maníb j e fe aíTi não

fora , ainda eíle trabalho houvera de verter

mais Tangue , e vidas do que neíla ida das

cafas d^ElPvey pereceram. O qual caio em
algum,a maneira gente por gente , e lugar

por lugar
,
parece que imitou ao do Viío-

Rey D. Francifco , e que N. Senhor per-

ra ittio eíles dous tão defaílrados cafos , e

taes
5

que depois delles té hoje não os te-

mos vifto no decurfo deita conquiíla. E
peró que feja coufa mui atrevida , e teme-

rária querer dar caufa aos feitos que Deos
permitte ,

praza a eíle que as mortes de

peíToas tão notáveis não procedeííem das

paixões
,

que fe caufáram das diíFerenças

d'entre o Vifo-Rey , e Aífonfo d'Alboquer-

que ,
porque com a morte de todos tudo

ficou apagado
,
por não ficar author contra

réo. Foi o numero dos feridos defte trifte

dia paíTante de trezentos , e mortos oitenta

,

em que entraram eílas peíToas notáveis : o
?^larichal D. Fernando Coutinho

,
que era

filho de D. Álvaro Coutinho
,

que mata-

ram na tomada de Baltanas em Caílella na

guerra d'ElIle7 D. Aífonfo o Quinto , e
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D. Beatriz de Mello filha do Clianceller

mor Ruy Gomes d' Alvarenga. E com elle

dentro nas cafas d'ElRey foi morto Ruy
Freire filho de Nuno Fernandes Freire , e

de D. Helena de Brito fua mulher , filha

<ie Artur de Brito ; e aíli mataram dentro

Vafco da Silveira d'Almeida filho de Mo-
fem Vafco d'Almeida Alcaide mor de Li-

nhares 5 e á porta do terreiro mataram Ma-
nuel Façanha filho de João Rodrigues Fa-

çanha , e alguns Cavalleiros criados q'E1-

Rey. E nas voltas que AíFonfo d'Alboquer-

que fez , mataram Lionel Coutinho filho

de Vafco Fernandes Coutinho , e de Dona
Maria de Lima fua mulher filha de Dom
Lionel de Lima primeiro Bifconde de Vil-

la-nova da Cerveira. E a Filippe Rodri-
gues hum cavalleiro da cafa d'ElRey Ca-
pitão da caravella Efpera , e a Francifco

de Miranda Capitão d'outra caravella , e a
Fernão Vallarinho hum cavalleiro do Al-
garve. Recolhidos os noíTos deíle trabalho

,

como Pedraífon ib d'Aguiar vinha por So-
ta-capitão do Marichal , e três náos , a ca-

pitania , a fua 5 e a de Braz Teixeira eíla-

vam de todo carregadas , logo daquelle

porto de Calecut AíFonfo dVÍlboquerque
o efpedio com ellas , e mandou a Rodrigo
Rabello Capitão de Cananor em fua com-
panhia pêra lhe ir dar a carga de gengi-

vre.
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vre ,
que ainda lhe falecia , e partidas dal-

11 , chegaram a efte Reyiio a falvamento.

E de Cochij efpedio a Gomes Freire , Fran-

cifco de Sá , e Baíliao de Soufa , e deílas a

de Gomes Freire invernou em Moçambi-
que j e as outras duas aíll com.o ambas par-

tiram hum dia depois delie , aíIi juntamen-

te fe foram perder huma noite emi os Bai-

xos de Pádua encalhando em arêa. As quaes

por ficarem direitas concertaram os Capi-

tães logo os bateis com humas poíliças

,

em que fe mettêram com a gente que cou-

be 5 nos quaes atraveílaram a Cananor em
efpaço de oito dias , onde chegaram a tem-

po que AfFonfo d'Aiboqucrque paíTava per

alli com toda a frota
,
quando hia fazer o

feito de Goa , como veremos. E daqui cí^

pedio a António Pacheco com huma cara-

vella 5
que com muita diligencia foíTe reco-

lher a mais gente
,
que ficava em as nács

,

o que elle fez , e tornou com eL'a a Goa

,

onde já achou AíFonfo d^Alboquerque , no
qual negocio quanta honra António Pache-

co ganhou no medo que teve de recolher

efta gente por as diíFerenças em que fe vio

,

por os homens quererem mel ter comfígo

alguma fazenda , tanta ganhou Fernão de

Magalhães no governo em que a teve ef-

perando té os virem bufcar. E fe elle com
ieuRe/, efua pátria tivera tanta ieaklade,

quan-
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quanta guardou a hum feu amigo
,
por cu-

ja caufa náo quiz ir em companhia deBaf-

tião de Soufa ,
pois não recolhiam o ou-

tro com elle por não fer homem de muita

conta 5
per ventura não fe fora perder com

nome de infâmia , como adiante fe verá, E
nefíe mefmo tempo efpedio AfFonfo d^Al-

boquerque a náo Sandia Cruz , em que foi

por Capitão Diogo Corrêa , e com elle An-
tão Nogueira com r.Iguns m;antimentos pê-

ra a fortaleza de Çocotorá , onde efiava

fcu fobrinho D. Affonfo de Noronha
,
que

elle mandava ir pêra Capitão de Cananor

,

e em fcu lugar havia de ficar Pêro Ferrei-

ra
,
que cfteve em Qiiiloa por Capitão. E

não mandou em companhia defta náo og

navios que lhe Duarte de Lemos mandava
pedir per Vafco da Silveira , como logo

veremios
,
porque com efre defaftre , cm que

elle morreo , ficou a índia hum pouco des-

falecida de gente ; e eíla defculpa mandava
a eJle AfFonfo d'Alboquerque dar de íi a

Duarte de Lemos
,
que andava de Armada

na boca do eftreito do mar Roxo , como
deíle Reyno foi ordenado , fílccendo Jor-

ge d'Aguiar feu tio. E porque depois quefe
perdeo na Armada do anno de oito , não te-

mos dado razão do que elle Duarte de Le-

mos fez , ante que procedamos em outra cou-

fa , o queremos fazer nefte feguinte Capitulo.

CA-
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CAPITULO IL

Das coufas ,
que Duarte de Lemos fe^

em quanto andou de Armada na cofia da
Arábia , té fe ir pêra a Índia : e como

Z). • Affonfo de Noro7íha fe perdeo indo de

Çocotorã pêra fervir de Capitão de Cana-
nor.

A Trás efcrevemos como por algumas

coufas que moveram a ElRej D. Ma-
nuel , o amio de quinhentos e oito mandou
á índia três Armadas , huma pêra trazer a

carga da pimenta , outra de quatro velas
,

Capitão mor Diogo Lopes de Sequeira

,

defcubrir a Ilha de S. Lourenço , e a Ci-

dade Malaca ; e a outra de finco velas pêra

íindar de Armada na coíla da Arábia , Ca-
pitão morJorge d'x4guiar , o qual fe perdeo

com hum temporal que teve junto das

Ilhas 5 a que chamam de Triílao da Cunha.

E como efte tem.poral fez correr todalas

outras velas da fua Armada a difrerentes

partes , Duarte de Lemos que havia de fuc-

ceder a capitânia mor delia , foi ter aos Me-
dãos do ouro

,
que he aquém do Cabo das

Correntes , onde Diogo Lopes de Sequeira

veio ter com elle com o mefmo temporal,

c ambos eíiiveitim alli íinco dias provendo-

fe do neceíTario : no fim dos quaes com ou-

tro
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tro novo tempo ,
que os fez alevantar , fo-

ram ter á Ilha de S. Lourenço a huma en-

feada , a que os noíTos chamam de S. Se-

baftiao , ficando nella Diogo Lopes , e Duar-

te de Lemos feguio fua derreta té Moçam-
bique 3 onde depois foram ter com elle os

navios de fua Armada. Paliados alguns dias

que fe alli detiveram ^ vendo que Jorge
d'Aguiar nao vinha , com a nova que deo
Álvaro Barreto Capitão da náo Sand:a Mar-
tha

,
que era a ré d elle

,
quando defippare-

ceo tiveram que podia fer perdido ; e o que

lhe deo mais prefumpçao diíFo foi conrar-

Ihe Francifco Pereira Peílana Capitão da
náo Leonarda

,
que depois paíTou pelas Ilhas

de '1'riílão da Cunha , como viram no mar
hum pedaço de náo , e algumas lanças , e

outros fmaes
,
que pareciam de náo perdi-

da naquella paragem. Com a qual fufpeita

abertas as faccefsóes
, que elle Duarte de

Lemos levava per fegunda via , acharam
como ElRey D. Manuel o provia daquel-

la capitania mor , de que logo alli come-
çou ufar. E porque tinha duas velas fem
Capitães , deo a capitania delias a António
Ferreira, fobrinho de Pêro Ferreira Capitão

de Qiiiloa , e a Francifco Pereira de Ber-

redo ; e tanto que lhe o tempo fcrvio , to-

mando pêra íi a náo que Francifco Pereira

Peílana levava por fer grande p mandou a

An-
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António Ferreira , que em o navio que lhe

deo o levaíTe a Quiloa , onde havia de fervir

de Capitão , e feu tio Pêro Ferreira fe foíTe

com elle a Meiinde , onde os efperava

,

porque alli havia de invernar , como fez.

E porque naquelle tempo todalas Ilhas que

eftavam na coíla de Quiloa té Meiinde , aííi

como Moníia , Zenzibar , Pemba , e outras
,

depois que o Viíb-Rey D. Francifco pêra

alli paíTou
,
quando tomou a Cidade Qui-

loa 5 nenhuma tinha pago o tributo que eram
obrigadas a ella , como fenhora que íempre

fora de todas
,
pelo Regimento que Duarte

de Lemos levava
,
quiz de palTada dar vifta

a algumas 3 com fundamento de levar del-

ias alguma coufa pêra provisão da fortaleza

Çocotorá ,
por faber eftar bem neceílitada.

Monfía que foi a primeira , fem referta pa-

gou o que era obrigada em breu
,
por fer

a novidade da terra , e que naquellas par-

tes tem boa valia ; mas Zenzibar fez o con-

trario 5 não querendo pagar coufa alguma
por induzimento do Xeque

,
que era da li-

nhagem dos Reys de Mombaça nofíbs imi-

gos , com que obrigou a Duarte de Lemos
fahir em terra. Mas iílo lhe não foi tão le-

ve como cuidava
,
porque nella havia mui-

tos Mouros , a maior parte dos quaes efta-

vam aílinados do noíTo ferro , aíli na tomba-

da de Mombaja , com.o de Qiiiloa ^ e co-

mo
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mo gente oíFendida , em Duarte de Lemos
chegando com os bateis a terra , oufada-

ir.ente lha defenderam em quanto puderam*

Mas depois de bem esfarrapados na carne

com a ponta da lança , e efpada dos nof-

fos , recolhêram-fe pêra dentro da Ilha , e

o Xeque caufa deíle damno , como homem
defconfiado da vida fe o tomaíTcm , nao ou-

fando parar na Ilha , fe paíTou á terra firme

de Mombaça em hum barco que pêra aquel-

le miíler tinha poílo em. outro porto , onde
embarcou. Defpejada a ribeira , recolhendo-

fe os Mouros á brenha do mato , foram os

iioíTos ter pacificamente á fua povoação

,

onde acharam alguma fazenda conforme a

pobreza da Ilha ; e tornando-fe a recolher

,

foram ter á Ilha de Pemíba , onde também
o Xeque o quiz entreter com defculpas de
não haver mantimentos na terra , allegando

eíterilidade ; e porém vendo a determinação

de Duarte de Lemos , temeo o caítigo de
Zenzibar , e pagou-lhe com defpejar a Ilha ,

paífando-fe de noite com quanta gente po-
de á Cidade Mombaça. Qiiando os noíTos

chegaram á fua povoação , acharam tudo
tão defpejado

,
que té hum pouco de fogo

pêra queimar aquellas cafas palhaças fe não
achou , fomente andando pela Ilha em buf-

ca de gado por acharem raílo delle, foram
dar com humas caías fortes á maneira de

for-
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fortaleza em hum lugar defcuidado , onde
o Xeque tinha recolhido fua fazenda já

como homem que por noíTa caufa temia a

vizinhança do mar ^ e parece que com a

preíTa nao pode levar comíigo quanto aqui

tinha
,
porque ainda a gente de armas , e

marinheiros acharam coufas
,
que lhes pagou

o trabalho do caminho. Recolhido Duarte

de Lemos , fem fazer em outra parte demo-
ra , tomou o porto de Melinde , onde af-

fentou Feitoria pêra o trato de Çofala
,
por

alli concorrerem algumas náos de Cambaya
que traziam roupas

,
per as quaes refgatava

ouro com os Cafres. E porque Sancho de

Pedrofa
,
que hia por Feitor ordenado pêra

alli, feperdeo com Jorge d'Aguiar
,
proveo

Duarte de Lemos deíle cargo a Duarte Tei-

xeira com Efcrivâes , e hom.ens ordenados

á Feitoria. AíTentadas as quaes coufas , tan-

to que o tempo lhe deo lagar
,

paíTado o
inverno

,
partio dalli de Melinde no lim

d'Agoílo do anno de quinhentos e nove

,

levando fete velas com a fua , de que eram
Capitães Vafco da Silveira , Diogo Corrêa

,

Pêro Corrêa irmãos
,
que com ellc partiram

deíle Rcyno , e os dous que diífemos que

novamente fez Capitães , e aíll Gregório da
Quadra em hum bargantim. O qual eílando

elle Duarte de Lemos fobre a Cidade Ma-
gadaxo , por acerto lhe quebrou de noite

o ca»
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o cabo ; c como naquelle tempo as aguas

correm muito pêra o Cabo Guardafu , e

dalii pêra a boca do cílreito , com.o gente

perdida foi ter á Cidade Zeila
,
que eftá fo-

ra das portas do eftreito , onde o Capitão

,

e os que com elle eram , foram cativos

,

dos quaes adiante daremos maior razão.

Partido Duarte de Lemos da Cidade Ma-
gadaxo , onde não fez coufa alguma por

ícr mui duvidofo com.mettella , viílo feu lí-

tio 5 e difpoíição 5 e alguns outros inconve-

nientes
,

que foram apontados no conícilio

que fobre iífo teve
;
partio-fe via de Çoco-

torá pêra mctter por Capitão a Pêro Fer-

reira , como ElRey mandava , e D. AíFonfo

ir fervir de Capitão da fortaleza de Cana-
nor. Mas quando atraveíTou do roílo do
Cabo Guardafu

,
por razão das aguas , e

hum tempo que lhe deo , não pode tomar
a Ilha 5 e com aíTás trabalho foi dar na coi-

ta da Arábia entre as ilhas de Cúria Mu-
ria , onde furgio a três de Setembro j e por
lhe logo fervir o tempo

, palTado o Cabo
de Rofalgate , determinou de ir dar huma
vifta a Ormuz , e ver fe podia haver as pá-
reas que Aífonfo d'Alboquerque com elie

aífentára
,
peró que foubeíle quão quebrado

ficara com ElRey. Por razão da qual que-
bra, e todolos lugares daquclla coíla efta-

rem caíligados da mão delle Affonfo d'Al-

bo-
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boquerque , conformando-fe com o pouco
poder que levava , em quanto lhe não vi-

nham os navios , e gente
,
que lhe elle ha-

via de enviar da índia , como ElRey lhe

mandava , ordenou de ufar de humia caute-

la por lhe os Mouros não perderem o aca-

tamento , íè quizeíTe poer o negocio a juizo

das armas , íabendo quão apercebida já to-

da aquella coita eftava. E logo em Calaya-

te
,

que era o primeiro lugar d^ElRey de

Ormuz mais vizinho ao Cabo Rofalgate

,

per a neceílidade que levava de mantimen-

to , começou ufar deíla cautela ; e foi
,
que

chegado 20 lugar , e vendo que os Mou-
ros o defpejavam , trabalhou brandamente

por haver falia delles , reprendendo-os de

fugirem de fuás cafas
,
por quanto clle era

hum Capitão d'ElRey de Portugal amigo
d'ElRev de Ormuz , e que nenhuma coufa

lhe mais enccmmendava
,
que o bom trata-

mento de fuás ccufas
;

que fua chegada

áquelle porto mais era com neceílidade de

mantimentos
,
que com tenção de lhe fazer

damno
,

que lhe pedia por feus dinheiros

lhos quizeílem dar. Ao que os Mouros re-

fpondéram . que a caufa do feu temor fora

polo mal que tinham recebido d'outro Ca-

pitão d'ElRe7 de Portugal , o qual andara

per toda aquella coíla com a mão furiofa

deílruindo quantos lugares achava. Duarte

de
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de Lemos
,

porque eftc era o artificio de

que elle queria ufar , refpondeo que a prin-

cipal caula por que vinha per aquella coíb ,

era pêra faber a verdade das coufas que

eíle Capitão tinha per eHa feito
,
pêra o ef-

crever a ElRej feu Senhor
,
por fer huma

das coufas
,
que Uie mais encommendava

;

e fendo ellas taes que merecelTem caftigo

,

podiam crer que elle o haveria : Porquanto
ElRey não lhe m.andava fazer guerra aos

lugares d'ElRey de Ormuz, ante era lium

Principe , com quem defejava ter amizade

,

e communicação de trato : Que as íiias Ar-
madas não eram fenao contra os Mouros
do eílx-eito de Meca , e Mamelucos do Cai-

ro
,
que tratavam na Tndia

,
polas diffcren-

ças que logo no principio
,
quando manda-

va a ella , tiveram com os Portuguezes ; e

que efta era acaufa porque mandava fazer

fortaleza em. Çocotorá
,
pêra alli reíidir hu-

ma Armada
,

que defendeíFe a entrada , e

fahida do eftreito do mar Roxo a efta gen-

te. Os Mouros ouvindo eftas razoes de
Duarte de Lemos

,
parecendo-lhe apparen-

tes de verdade , depois que miudamente lhe

contaram algumas das coufas
,
que Affonfo

d'Alboquerque per alli fez , e outras que
elles accrefcentáram em modo de queixu-

me , vieram conceder a Duarte de Lemos
os mantimentos que pedia. Os quaes paci-
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ficamcnte recebidos , e ficando com elles em
toda paz, foi íegiiindo acoita, ufando efte

modo em todolos lugares em que íiirgia
,

ré chegar a Ormuz já no íim de Setembro
,

íimalando ir íaber parte deites males de Af-

foníb d'ArDoquerque , dos quaes ElRey era

fabedor per cartas
,
que lliQ o Vifo-Rey da

índia tiniia efcrito ; e que íegundo achava

nova cm Moçambique , e Melinde per que

paiTára , o Vifo-Rey favorecera miuito os

Capitães que o leixáram , approvando a

caufa de fua ida. E fervio tanto eíle modo
de prudência , de que Duarte de Lemos ufou

,

culpando neftas , e em outras palavras o
rompimento que teve em Ormuz

, que af-

fentou paz com EiRey , e Coge Atar : pê-

ro não quiz mudar as condições delia em
tirar o tributo dos quinze mil xarafijs

,
que

elles requeriam. Dizendo elle Duarte de Le-

mos que não vinha a desfazer contratos de

paz 5 fenão a remover caufas de guerra
,
por-

que a paz de Ormuz lhe mandava ElRey
feu Senhor que aíFentaíTe ; e que verdadei-

ramente fe Aífonfo d'Alboquerque todalas

outras coufas
, que naquellas partes fez , fo-

ram taes como as que fe continham no af-

fento da paz que alli aíTentára , elle fora

digno de lhe ElRey feu Senhor fazer mui-

ta mercê. E haverem elles por coufa dura

dar quinze mil xaraíijs , eíla era a mais leve

con-
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condição delia
;
porque tanto que os Mou-

ros de Meca foubcíTein a paz que elle Rey
de Ormuz tinha feita com ElRey de Por-

tugal 5 logo ficava por imigo delles , e ha-

viam de trabalhar por roubar , e deílruir

quantas náos foíTem , e viefíem daquella Ci-

dade fua. Da qual verdade tinha dk Duar-
te de Lemos experiência em ElRey de Ca-
lecut , e nos Mouros que viviam no feu

Reyno , os quaes tratavam as náos de Cou-
lão , Cochij , e Cananor como fe foíTeni

feus mortaes imigos , fomente por caufa da
paz que tinham com os Portuguezes. Don-
de foi neceílario

,
pêra cíles lugares nave-

garem fuás mercadorias , mandar o Vifo-
Rey Armadas em rcfguardo das fuás náos
na monção que partiram pêra fora , e que
por razão de dar guarda a eftas náos lho
mataram feu filho em Chaul , como ellcs

teriam fabido. E pois iílo cílava certo na-
quellas partes , cfte mefmo modo haviam
de ufar os Mouros do eftreito do mar Ro-
xo 5 donde convinha andar naqueila coíla

de contínuo huma Armada nolTa ; e que a
lhe confeífar verdade die era alli vindo a
eíle negocio , e a fortaleza de Çocotori
com eíTe fundamento a mandou ElRey feu
Senhor fazer

,
pêra a Armada

, que per alli

andaífe , ir invernar a ella ^ e ainda pêra el-

le andar com maior força , ElRey manda-
Tom.IL P.l Bb va
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va ao Capitão mor da índia que lhe en-

viaíTe mais velas , e gente , e que pêra as

fazer vir logo dalli , havia de elpedir hum
navio. E fe a principal caufa deíla Armada

,

que era huma grande defpeza , fe fazia por
fegurança das náos que hiam áquelle porto

de Ormuz , de que na entrada , e fahida as

rendas deile Rej eram tão grandes
, que

razão haveria pêra elle não contribuir na

defpeza delia , não com quinze mil xarafíjs

,

mas com o dobro ? Com* as quaes razões

,

e outras práticas
,
que Duarte de Lemos te-

ve com Raez Nordim
,
que era o principal

medianeiro que andava niíFo , convenceo a

ElRey , e a Cóge Atar darem os quinze

mil xaraíijs , com que entre elles ficou a paz

aífentada nefta parte , fegundo as capitula-

ções de Aífonfo d'Alboquerque. E os dias

que alli efteve
,

que foram todo Odlubro,
houve tanta fegurança de paz

,
que por fer

neceíTario , mandou Duarte de Lemos poer

a monte de marés o navio Ajuda ; e por

moílrar fer verdade o que dizia
, que dalli

havia de mandar hum navio á índia a tra-

zer as outras velas que haviam de andar

eom elle , efpedio pêra iíTo a Vafco da Sil-

veira
,
(parece que o chamava a morte no

cafo do Marichal , como efcrevemos
, ) em

companhia do qual foram , Diogo Corrêa ,

e Antão Nogueira pêra virem por Capitães

dos
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dos navios que mandava pedir
,
por aíTi íer

ordenado perElRey. Partido Vaíco da Sil-

veira , veio Duarte de Lemos ter a Çocc-
torá 5 a qual fortaleza entregou a Pêro Fer-

reira
,

que andava com clie ; e leixando a

D. AíFonfo de Noronha hum navio dos
que trazia comfigo pêra fe ir á índia , veio

elle Duarte de Lemos dar huma viíta á coí^

ta de Melinde pêra invernar ahi. D. AíFon-

fo partido elle
,
querendo poer a monte o

navio por andar desbaratado , alquebrou

,

e abrio de maneira
,

que ficou fem embar-
cação , té que veio a náo Sandia Cruz , em
que Vafco da Silveira tornou á índia, em
que vinham Diogo Corrêa , e Antão No-
gueira com os mantimentos que AíFonfo
d'Alboquerque mandou , como no prece-

dente Capitulo efcrevemos. A qual náo Pê-
ro Ferreira dco a D. AíFonfo pêra fe paíFar

á índia , e com elle fe tornaram Diogo
Corrêa , e Antão Nogueira

,
por não terem

navios cm que fervir de Capitães , como
ElRey mandava. E fendo D. AíFonfo no
golfão daquella traveíía de Çocotorá pêra
a índia , tomou huma náo de Mouros mui
formoíà, eriça, eindo com eíla preza tan-

to avante como os Baixos de Pádua , deo-
Ihe hum temporal

,
que os fez correr té

irem dar de fucinhos em terra entre Dabul

,

e Goa 5 onde foram tomados os que D. Af-

Bb ii fon-
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fonfo nella tinha mettido , e logo levados

ao Hidalcáo. E porque com efte temporal

elle não pode com a fiia íeguir efta dos
Mouros que tinha tomado , foi dar na en-

feada de Cambaya junto da Cidade Çurate

Jiuma veípera do Efpirito Sanfto do anno
de quinhentos e dez ; e querendo alguns íal-

var-fe no batel com D. AíFonfo , aífogáram-

fe todos 5 em que entrou Antão Nogueira

,

e aíii fe perderam todos aquelles que da ndo
fe lançaram ao mar confiados em íaberem

nadar. Somente efcapáram aquelles
,
que fe

leixáram. ficar nella efperando a milericor-

dia de Deos 5 os quaes tanto que a maré va-

fou
,

que a náo ficou de todo em fecco

,

foram cativos pelos Mouros , e levados a

ElRey de Cambaya
,

que eílava em hum.a

Cidade chamada Champanel , entre os quaes

foi Fernão Jacome cunhado de D. AfFon-

fo , Diogo Corrêa , Payo Corrêa , Francif-

co Pereira , e Fr. António Frade de S. Fran-

cifco , o que andou entre os Çocotorinos na
conversão delles , e outros

,
que per todos

feriam té trinta peíToas
,
que depois fahíram

de cativeiro , como fe verá em feu tempo.

Tornando a Duarte de Lemos , depois que

fe partio de Çocotorá , andou no rofto do
Cabo de Guardafu fem fazer coufa algu-

'

mú , té que o tempo o fez recolher a in-

vernar a Melinde ,
junto do qual tomou

-r-04 liu-

I
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Luma náo mui rica , e o primeiro que a ren-

deo foi Jorge de Lemos feu irmão Capitão

do navio Graça. PaíTado o inverno , no qual

tempo elle Duarte de Lemos proveo algu-

mas couías das feitorias daquella cofta té

Çofala
5
que era de fua jurdição , tornou-fe

a Cocotorá , e de caminho esbombardeou
a Cidade Magadaxo

, pcrque como he coí^

ta brava , e (fcgundo diííemos ) da outra

vez que paíTou per ella , leixou de a com-
metter , também ncíla paíTagem não pode
fazer mais que varejar a fua ribeira com ar-

tilheria. Chegado a Çccotorá já no fim de
Maio , acJiou que era vindo da índia Fran-

cifco Pantoja com huma náo demiantimen-

tos
,

que Aifonfo d'Alboqucrquc mandava
pêra provisão da fortaleza ; e foi ião dito-

fo
,
que na travelTa daquclle golfão tomou

huma náo d'ElRey de Cambava chamada
Merij

5
que foi das ricas prezas que naquel-

las partes fizeram , e tal que importou mdis

que quantas Duarte de LcmiOs em todo feu

tempo fez. A qual elle mandou repartir per

todolcs de fua Armada per iguaes partes

,

como fe foram na tomada delia , dizendo
que lhe pertencia por fer tomada nos mares
do limite de fua capitania. E porque aíH

pelo recado , que elle Francifco Pantoja

trouxe de AíFonfo d'AIboqucrque , como
por o que já trouxera Antão Nogueira 5 e

Dio-
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Diogo Corrêa acerca dos navios , e gente

que lhe não mandava , dando muitas des-

culpas 5 e caufas de o nao poder fazer , e

elle Duarte de Lemos andava mui pobre de

gente por lhe fer morta de doença , e íin-

geio de navios
,

pêra o que requeria as

obrigações de fua capitania , e eíTes que tra-

zia taes
,

que fe nao podiam ter fobre o
mar , determinou de fe ir pêra a índia. E
ante de fua partida

,
por ler falecido Pêro

Ferreira Capitão da fortaleza, proveo del-

ia a Pêro Corrêa Capitão do navio Rofai-

To
5
que andava com elle , e o navio deo a

Gafpar Cão , e com os outros que trazia

,

e a nao Merij
,
que tomou Francifco Pan-

toja 5 fepoz na índia com aílas trabalho. Af-

fonfo d'Alboquerque em fua chegada o que

lhe não tinha feito em mandar os navios,

pagou-lhe em cortezia , e apparato de feu re-

cebimento 5 dizendo que daquella maneira íe

haviam de receber os Capitães
,
que vinham

dos lugares de tanto ferviço , como elle tinha

feito a ElRey feu Senhor , e não como o Vi-

fo-Rey D. Francifco recebera a elle. E por-

que deíle anuo de oito , em que Duarte de

Lemos partio deíle Reyno , ^los íica ainda

Diogo Lopes de Sequeira
,
que fe achou com

elle nos Medãos do ouro , neíle feguinte Ca-

pitulo queremos dar razão do que paílbu na

viagem do defcubrimento que hia fazer.

CA-
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CAPITULO III.

Da viagem
,
que Diogo Lopes de Sequeira^

fez 5 depois que o ajtno de quinhentos

e oito fe partio defte Reyno.

COmo atrás temos efcrito , a caufa que
moveo a Triílão da Cunha ir á Ilha

de S. Lourenço , foi a moílra da prata , e

homens que Ruy Pereira Capitão da náo
S. Vicente trouxe de Matatana porto da
mefma Ilha , os quaes diziam haver nella

cravo , e gengivre. E poílo que Triílão da
Cunha deita viagem , que pêra lá fez , não
trouxe mais que o trabalho daquella viagem y

todavia quando em Moçambique defpachou

a António de Saldanha pêra eíle Reyno
com carga da náo Flor de la mar , efcre-

veo elle a ElRey D. Manuel , dando-lhe

conta defta fua viagem , e que per moílra

mandava a Sua Alteza a prata que naquel-

la Ilha havia , e dos homens
,
por ferem na-

turaes da terra
,

podia fer informado do
m.ais que lhe a elle diíTeram. Com a qual

nova António de Saldanha chegou a eíle

Reyno em Agoílo do anno de kto, , eílan-

do EIRey em a Villa de Atarantes
,
que o

recebeo com muito prazer por a novidade
do dcfcubrimento que trazia. E praticando

logo em o negocio, António de Saldanha

lhe
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lhe pedio ,
que havendo Sua Alteza de man-

dar a eíle defcubrimento , fe JembraíTe del-

le ,
pois trouxera a nova , ao qual EIRey

logo contentou de palavra ; mas quando
veio ao defpacho , deo efta ida a Diogo
Lopes de Sequeira , e a elle António de

Saldanha a capitania de Çofala na vagante

de Vafco Gomes de Abreu
,

que ainda cá

no Reyno fe não fabia fer perdido. A cau-

fa
5

por que elle Diogo Lopes de Sequei-

ra houve o defcubrimento deíla Ilha S. Lou-
renço , foi por EIRey , ante da vinda de

António de Saldanha , o ter ordenado pê-

ra ir defcubrir Malaca ; e por não fazer

defpeza em duas Armadas aífentou
, que

Diogo Lopes podia fazer eíles dous defcu-

brimentos ; e não havendo na Ilha S. Lou-
renço o que fe dizia pêra poder carregar

as náos que levava , então paíTaíFe a Ma-
laca. Aífi que com efte fundamento Diogo
Lopes partio no feguinte anno a oito de

Abril ; e a primeira terra que tomou , de-

pois que desferio do porto de Lisboa , foi

o cabo Talhado ,
que he além do de Boa

Efperança , donde tomada agua , e lenha

fe partio. E fendo tanto avante como os

Medâos de ouro , veio ter com elle Duar-

te de Lemos , e ambos fe partiram daqui

com hum temporal
^
que os fez correr a Ilha

de S. Lourenço , onde a quatro de Agoílo

to-
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tomaram porto em huma enfeada , a que

os noíTos chamam de S. Sebaftiao , com o
qual temporal Jeronymo Teixeira íe apar-

tou delles. No qual porto acharam dous

grumetes
,

que fe perderam com João Go-
mes de Abreu Capitão da náo Sanfta Ma-
ria da Luz : a hum chamavami André

,
que

era Portuguez , e o outro Bartholomeu Ge-
noez de nacao. Partido daqui Duarte de Le-
mos pêra Moçambique , como efcrevemos

neíle precedente Capitulo , começou Diogo
Lopes correr a coíla da Ilha té chegar a

hum Reyno , a que os da terra chamam
Turubaya , do nome de hum Capitão de
huma náo de Guzarates

,
que íe alli perdeo.

Da gente da qual náo
, ( íegundo eftava na

memoria daqucllcs homens
,
que Diogo Lo-

pes alli achou
,
) elles vinham todos ; e aqui

eílava outro moço per nome António da
rnerma náo de João Gomes

, per meio do
qual

5
por já faber a lingua da terra , o Rcy

,

que fe chamava Diamom , fe vio em os
bateis com Diogo Lopes , e nelle não fe

achou noticia alguma do que lhe pergunta-
ram do cravo

,
gengivre , ou prata. Rece-

bido delle mAÚto mantimento do que havia
na terra

,
partio-fe Diogo Lopes daquelle

porto , e com elle Jeronymo Teixeira
, que

veio alli ter; e cm doze deAgoílo, dia de
Saníla Clara j chegou a hum.a Ilha pegada

na
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na cofta, a que poz o nome defta Sandia,

na qual ,
por fer bem povoada , achou mui-

tos mantimentos , de que fe proveo. Seguin-

do adiante feu defcubrimento com refguar-

do
,
por a coíla ler chea de ilhetas , e ref-

tingas 5 chegou ao Pveyno de Matatana

,

onde eíperava achar o cravo , e gengivre

pela informação que levava
;
porém elle não

achou mais que o bom gazalhado , com que

os da terra o receberam. Somente foube

que o cravo
,
que fe alli vira , fora de hum

junco da Jauha ,
que com grande temporal

efgarrou , e quaíi perdido veio ter áquella

Ilha em outro porto dalli perto; e do cra-

vo que efte junco trazia , fe efpalhou pela

terra , e efte era o que enganou a Triftão

da Cunha. Verdade he .que depois per tem-

po vendo a gente da terra que aquelle fru-

fto era eftimado entre os Mouros
,
que tem

communicação com elles , vieram a enten-

der em humas certas arvores
,
que dam hum

fruclo como baga de louro , que tem o
mefmo fabor de cravo , e começaram de o
trazer aos portos de mar a ver fe lhes da-

vam por iílb alguma coufa. E no anno de

vinte e fete em hum porto daquella Ilha

,

onde fe perderam Manuel de Ia Cerda , e

Aleixo d'Abreu Capitães de duas náos
,
que

hiam pêra n índia , como veremos adiante ,

acharam efte frudo já como coufa eftima-

da.
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da, a moftra do qual veio ter a efte Rey-
no. Qiianto ao gengivre^ efte era verdade

que a terra o dava , mas não quantidade

pêra carregação
,
porque a gente não fe da-

va ao difpór , fomente ortavam algum por

verem que os Alouros folgavam com elle.

A prata também os Cafres de dentro do
fertão da Ilha traziam aJgumas manilhas

delia , e era de mui baixa lei , fem os da-

quelle porto de Matarana faberem donde
a elles haviam. Diogo Lopes vendo que
todolos fundamentos de fua ida áquella Ilha

acabavam em tão pouco frufto , como lho

o tempo fcrvio ,
poz o rofto na índia , cor-

rendo porém, ao longo da cofta da Ilha por
tomar algum porto , onde fe informaíFe das

coufas que havia na terra ; e porque ao tem-

po que foi demandar a cofta da índia , não
era o inverno delia expedido de todo

,
por

fer a vinte de Abril do anno de quinhen-

tos e nove
,
quando chegou a Cochij , vin-

do do cabo Comorij
, que elle tomou com

aíHis de trabalho , foi recebido honradamen-
te pelo Vifo-Rey D. Francifco. E pofto

que logo no mez de Maio clle Diogo Lo-
pes pudera fazer viagem pêra Malaca por
fer na monção, a que elles chamam peque-
na , em que os ventos não são tão geraes

,

e tendentes como no mez de Setem.bro,

deteve-fe té vinte eoiío deAgofto pêra cor-

re-
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reger os iiavios que levava mal repairados.

O Vifo-Rey , aléin dos que elle Diogo Lo-
pes levava de cá do Reyno , lhe deo mais

hum 5 de que foi por Capitão Garcia de Sou-

fa com feflenta homens de armas , entre os

quaes hia Francifco Serrão , e Fernão de

Magalhães ; da ida dos quaes eíla vez , e

outra
3
que fizeram com AíFonfo d'Alboquer-

que
5
quando tomiou Malaca , fuccedeo mui-

to damno a eíle Reyno , como adiante ve-

remos. E aíli lhe deo o Vifo-Rey que le-

vaíTc , como degredados da índia , a Ruy
de x^raujo

,
que cm Cochij fervia de The-

foureiro das mercadorias , e a Nuno Vaz
de Caftello-branco

,
que andara em. Ormuz

com AíFonfo d'Alboquerque ; e iílo por cau-

fa das diíFerenças que havia entre elle , e o
Vifo-Rey. E alguns quizeram. dizer que a

razão
,

por que elle Vifo-Rey deo eíle na-

vio mais a Diogo Lopes , e o favoreceo

tanto no bom aviamento que lhe mandou
dar pêra aquella viagem , foi per dlc Dio-

go Lopes ler huma das principaes partes

,

que favoreceo as coufas delle Vifo-Rcj por

fe achar alli : cm tanto, que quando tor-

nou de Malaca
,
porque temco que por eí^

ta razão Aífonfo dVilboquerque lhe puzef-

fe algum impedimento a lua vinda
,
por aef-

re tem,po já fervir de Governador do cabo

Comorij , onde veio ter bem desbaratado

,

ef-



Década II. Liv. IV. Cap. IIL i()j

efpedio os navios que trazia comrigo ,
que

fe vieílem pêra Cochij , e elic rota-batida

,

fcm tomar a coita da índia , fe veio a efte

Rcyno , como logo veremos no feguinte

Capitulo. Partido Diogo Lopes de Cochij

a oito de Setembro , foi tomar o porto da

Cidade Pedir
,
que he cabeça do PvCyno

dcfte nome , hum dos muitos que a Illia

Çam^atra tem , de que adiante faremos rela-

ção. No qual porto achou cinco juncos ^

que são náos de grande porte , aos quaes

por ferem de Bengala , e Pcgu , dco duas

bandeiras das Quinas Reaes defte Reyno
em fnial de paz pêra fcguramcnte navega-

rem 5 fem de noílas Armadas receberem dam-
no. ElRey de Pedir fabendo de faa chega-

da com refi-efco o mandou viíitar, dcfcul-

pando-fe de onao vir ver poreílar mal dif-

poílo , com palavras em que moílrava ter

muito contentamento de virem a feu porto

coufas d'ElRey de Portugal, com quem el-

le defejava ter paz , e amizade. Ao que
Diogo Lopes refpondeo de maneira

, que
per aprazimento delle metteo alli hum pa-

drão de pedra dos acoftumados em os taes

defcubrimentos ; e per o mefmo modo foi

recebido em o Reyno de Pacem
,
que he

adiante pela coíla da Ilha vinte léguas , on-
de metteo outro , ficando eíles dous Reys
em iioffa amizade. E polio que o de Pedir

lhe
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lhe dava carga de pimenta de muita que fe

alli colhe , e carrega pêra muitas partes,

clle a não quiz acceitar por ir avante , te-

mendo que neíla detença de tomar alguma

,

vieíTem mais juncos dos que alli achou, que
o impediíTem , ou foílem dar nova a Ma-
laca de fua ida

,
por eíles dous portos de

Pedir , e Pacem lerem frequentados de mui-
tas náos

5
que alli vem carregar por caufa

das mercadorias que nelles ha , c aíli nos

outros Reynos deíla Ilha Çamatra. Diogo
Lopes

,
pofto que fe deo a grão preíTa por

elle fer o priWiro per quem Malaca fou-

beíTe de fua ida
, já quando chegou a ella

,

efperavam por elle. Da fundação , e íitio

da qual , e grandeza da Ilha Çamatra a ci-

la fronteira com os Reynos que fe nella

contém , adiante mui particularmente fare-

mos menção ; aqui baile faber que eíla Ci-

dade eílá íituada no canal
,
que corre entre

a terra firme do Norte
,
que he da Alia , e

a Ilha Çamatra da banda do Sul , a qual

Malaca fica quaíi no meio delle íituada em
altura de dous gráos da parte do Norte,
e o lançamento delia jaz ao longo do mar
per diftancia de huma légua , e com hum
rio que vem do fertão , fica cortada em duas

partes ^ e ambas fe communicao per huma
ponte. E pofto que todalas cafas eram de

madeira , tirando a mefquita , e algumas
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do apofento d^ElRey 5 tinha a Cidade liuma

moftra de tanta mageáade , aíli pola grande-

za da povoação , e número de náos ,
que

eftavam em feu pOrto , e trafego do con-

CLirfo da gente do mar , e na terra
,

que

houveram os noiTos fer maior coufa , do
que fe dizia , e que nella tinham deícuber-

to mais riqueza , do que era a da índia.

Os moradores delia também vendo as noP-

fas náos .. c o apparato das fuás bandei-

ras 5 trombetas , e artilheria
, que aíTombrou

aquellas praias , ficaram m.uito mais efpan-

tados por verem mais em nós pêra temer,

do que os noíTos viam nelles. Os morado-
res da qual , chamados Malaios

,
poíio que

eram Mouros
,
que geralmente aborrecem

o nome Chriílão , eftes como ainda não es-

tavam aílinados do noíTo ferro , não nos ti-

nham tamanho ódio , como a nação dos
Arábios , Parfeos , e Guzarates

,
que alli

havia eítantes , e navegavam na índia
, por

caufa de algum damno que tinham recebi-

do de noíTas Armadas. Os quaes com infâ-

mias que punham em noíTos coílumes , e

còmmunicação , tinham indignado muito o
povo Gentio que alli havia , aíH como Ben-
galas , Peguus 5 Syames

, Jaós , Chijs , Lu-
çoes 5 Lequios , e outras muitas gerações

,

que por razão de commercio concorriam

áquella Cidade. E como geme aíTombrada.

do
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donoíTo nome, tanto que viram furgir Dio*
go Lopes , todos em geral começaram acu-

dir á ribeira; e muitos bateis de íerviço do
grande número de velas que alli eíiavam

furtas , ferviam de humas em outras , é do
mar pêra a terra , como gente mais teme-

rofa de nós
, que efpantada da novidade

das náos , e feição de trajo
,
que os noíTos

levavam. Somente três náos
,
que alli efta-

vam dos povos Cliijs
,

gente que habita a

mais Occidental terra que fabemos
,
que lie

a região do Synas , de que falláram os Geó-
grafos , e delles tão mettidos de baixo do
Norte

5
que uiam veílir panno , e outras

coufas a noíTo modo : quando viram o tra-

jo dos noíTos
,
peró que tinham noticia del-

les pelos Mouros , como peíToas fufpeitas
,

logo conceberam o contrario do que lliQ

dilTeram. E a moftra que deram diíTo , foi

em feus bateis rodearem confiada , e fegu-

ramente as noíTas náos ; e fe leixáramx de
chegar m.uito a ellas , foi pola ordenança

da terra
,

que té os Ofíiciaes da Cidade as

não irem defpachar , ninguém pode ir a el-

las. Havendo já bom pedaço que Diogo
Lopes era furto

,
quaíi em modo deíle cof-

tume chegou hum barco á fua náo , e per-

guntou que gente era , e donde vinha , e

que mercadoria traziam , e ifto da parte do
Bendara Governador da Cidade. Ao que

Dio-
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Diogo Lopes mandou refponder
,

que era

Capitão d-ElRey de Portugal enviado per

elle ao Rey daquella Cidade com certas

coufas ,
que compriam a bem delia. O qual

)3atel íem mais interrogações voltou logo

,

e dahi a pouco vieram . dous bateis com
gente mais limpa : hum era da parte d'El-

Rey , e outro do Bendará leu Governador

,

em modo de vifitação^, com palavras bran-

das , e mais íimuladas
,

que verdadeiras

:

ao que Diogo Lopes refpondeo com o re-

torno
5
que ellas requeriam. Paílado aquel-

le dia 5 e o fcguinte de lua chegada
,
que

tudo foram vifitaçôes , ao terceiro per or-

denança d'ElRe)r pofto elle em modo de

receber a embaixada
,

que Diogo Lopes
dizia que lhe levava , mandou em íeu lu-

gar Jeronymo Teixeira com nome de feu

irmão , tomando por defculpa de não ir em
peíToa por vir mal tratado , c também por
aquelle feu irmão vir ordenado pêra aquel-

le negocio, como elle pêra Capitão da fro-

ta. Chegando a terra em dous , ou trcs ba-

teis embandeirados com grande feítá de trom-
betas 5 cheios da mais limpa gente da iVr-

mada
,
que acompanhava Jeronymo Teixei-

ra , foi recebido de muitos Mandarijs d'EÍ-

Rey 5. que he a m.ais nobre gente da Cida-
de , e por lhe fazer mais honra , levado em
hum Elefante muito arraiado , e todolos

Tom. II P. /. Ce que
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que o acompanhavam a pé té chegarem ás

cafas d'ElRev. O qual no modo de feu tra-

tamento iTioítrou eftimar muito fua ida , o

que lhe dilTe da parte d'ElRey D, Manuel

,

de quem levava huma carta de crença eí-

crita em Arábigo : concluindo elle em fua

rcípofta
5

que cfte feu recado feria hum nó
de paz 5 e amizade

,
que nenhum tempo

teria poder de o defatar ; e que em íinal

diíTo elle mandaria logo ao Bendará
,

que

aquellas luas náos foíTem em breve , e mui
bem defpachadas. Com as quaes palavras

Jeronymo Teixeira , e os que o acompa-
nhavam , vieram mui contentes por ferem

acompanhadas de muita honra que lhe fi-

zeram 5 e de algumas peças que lhe ElRey
deo em retorno das que levavam.

CAPITULO IV.

Como per induztmento do Bendará Go-

'vernador de Malaca ElRey ordenou de ma-
tar todolos nojjbs , e commettêram Diogo

Lopes 5 ejlando em afua não jogando o en-

scadrez : e da invenção delle naquellas par-

tes 5 e como Diogo Lopes fe falvou.

HAvia naquella Cidade três homens fo-

bre quem eílava todo o confelho d'El-

Rey : o principal que era o Bendará por

fer feu parente tinha a adminiílrajao dajuf-

li-
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tiça , e quali de todo governo do Reyno

,

homem abfoluto em íeu oíiicio , e tyranno

per condição , e acerca de nos mui odiofo

por razão defta cubica , como logo vere-

mos : O outro havia nome Lacfamava
,
que

era Capitão geral do mar , ao modo que

acerca de nós he o Almirante , officio trazi-

do a nós do ufo dos Arábios , íe havemos
de dar credito á etymologia do vocábulo

:

E o terceiro fe chamava Tamungo , a quem
pertencia o negocio da fazenda. E como
acerca dos que andam chegados aos Reys
he enfermidade mui geral paixão de com-
petência ,

por os feus ceumes darem menos
rcpoufo que os outros : eram eftes três ho-

mens mui enfermos deíla enfermidade , cau-

fa de todolos males que fobrevem aos Rey-
nos onde ella reina mais que os próprios

Reys 5 como aconteceo a efte. Porém eftava

o ódio affi regulado entre dlcs
,

que do
grande que Lacíamava , e o Tamungo ti-

nham ao Bendará por fer mais foberano,

vieram fazer concórdia entre ambos pêra

fempre o contrariarem. E porque com noíTa

chegada ElRey teve logo alguns confelhos

fobre o defpacho de Diogo Lopes , e o Ben-
dará além do ódio de Mouro teve outra cou-

fa mais principal pêra contrariar noíTas cou-

fas
,
que foi fer mui bem peitado de todo-

los mercadores Mouros alli refidentes , em
Ce ii cu-
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cujas mãos andava o commercio defta Cidade
pêra a índia : como era homem que tinha

ante ElRey muita audoridade , fe os outros

o não contrariavam , logo em Jeronymo
Teixeira poendo os pés em; terra , nelle , e

nos de fua, companhia quizera ElRey exe-

cutar o íeu coníêlho
,

que era dar ordem
como todos foíTem cativos, e mortos, e as

náos mettidas no fundo. Mas quando vio

que eíles dous contrários feus impediam
com fuás razoes o que elle amoedava , e

que niílo lhe hia muito intereíTe ; teve mo-
do como ElRey ouvio fccretamente alguns

mercadores deíles
,
per quem elle era roga-

do. Finalmente hun^ , e outros induziam a

ElRey que a efteReyno não vieíTe alguma
daquellas cinco velas

,
pêra a qual obra fe

fazer a feu falvo ordenou ElRey de con-

vidar a Diogo Lopes; e porque temeo que

elle não quizeíTe acceitar efte banquete nas

fuás cafas ,
por o mais fegurar , íimulou que

por honra de Capitão de tal Rey
, que de

tão longe lhe enviava embaixada
,
queria ce-

lebrar eíla feíla em huma praça vizinha ao
mar em hum grande cadafalfo de madeira

cuberto de muitos pannos de feda. O qual

banquete acceitado per Diogo Lopes á força

de fe não poder efcufar fem manifeíl:amente

moftrar defconfiança , foi logo avifado per

meio de hum Jauha de cafa de hum Jao
cha-
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chamado Utimutiraja , o mais rico , c po-

deroíò de toda a Cidade , como íe verá

adiante
,
quando AíFonfo d'x\lboquerque nef-

te próprio cadafalfo ihe mandou cortar a

cabeça , como a hum dos mais principaes

auftores deites tratos , e d'outros peores de

que elle ufou. Diogo Lopes tanto que fou-

be que as honras daquelle cadafalfo que fe

começava armar, eram pêra matarem a el-

Je , e a quantos levaíTe comíigo , ante que
vicíTe o dia limitado , e a obra do cadafalfo

foíTe mais avante , fingindo nova doença de
hum defaftre que o mancou de hum pc

,

mandou-fe dcfculpar a ElRcy. E ora que
elle fentio o receio que Diogo Lopes ti-

nha , ora per qualquer outra caufa
,
per in-

duílria do Bendará converteo eíla obra a

outro modo , convidallo a que mandaíTe re-

ceber á Cidade huma fomma de cravo , e

de outras drogas , e mercadorias
,

porque
deftas lhe fentia mais fome por os requeri-

mentos que cada dia tinha íbbre iíTo , di-

zendo que por lhe dar bom aviam.cnto as

tomava a alguns m.ercadores que as tinham
pcra carregar pêra a índia , e Bengala. O^is

mandafle quem. havia de receber, e foílem

homens ordenados pêra quatro partes por
eílar em quatro miâos , moitrando fer necef-

fario per efte modo o feu defpacho por fe

receber tudo em hum. dia
,

porque fendo

per
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per muitos , efcandalizaria a alguns merca-

dores eftantes alli , vendo que fe negara a

elles carregar primeiro , fendo dos primei-

ros que eram alli apontados ^ fegundo a or-

denança da Cidade
,
que quem primeiro che-

ga
,
primeiro fe parte. Pêra o qual dia or-

denou huma Armada de muitas lancharas,

e calaluzes de remo
,

que eftiveflem detrás

de hum cabo , a que os noíTos ora chamam
Rachado

,
que fera obra de três léguas da

' Cidade contra a índia , e a hum certo íinal

vieíTem fobre as noíTas velas : em o qual

tempo havia de eftar em a náo de Diogo
Lopes hum filho de Utimutiraja com gente

pêra o matar ás crifadas ao íinal ordenado.

Tomando todolos Malayos per coílume os

dias ante deftc , em que efpcravam pôr em
- eíFeito efta traição , irem , e virem aos nof-

fos navios a comprar , e vender coufas le-

ves por náo haverem por cílranho quando

foíTem ao cafo. Dizendo todos aos noíTos

que por fer fora da monção eílava a Cida-

de pobre das mercadorias que elles que-

riam 5 e também alguns dos noílbs a quem
Diogo Lopes dava licença , faziam outro

tanto na Cidade , e porém m^ais a fim de

ver 5 e notar as coufas delia, que por ra-

zão de compra. E fendo já paíTados qua-

renta dias 5 em que aíTi da noíTa parte , co-

mo da fua , havia eíla communicaçao ^ e com-
mer-
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mercio , tendo o Bcndará hum intento , e

Diogo Lopes outro ; no dia ordenado defta

traição , mandou Diogo Lopes té trinta pef-

foas pelo modo que o Bendará ordenou,

a receber o cravo com. algumas mercadorip.s
,

que haviam de dar a troco delle. Idos eíles

homens á Cidade , veio á náo de Diogo
Lopes com alguma gente bem tratada em
modo de folgar hum mancebo filho de
Utimutiraja , a chegada do qual foi a tem-

po que Diogo Lopes citava jogando o cn-

xedrez ; e tanto que entrou em a náo , deo
Diogo Lopes de mão ao cnxedrcz por o
agazalhar. O Mouro como levava no peito

fua maldade
,

por fegurar mais a Dic^go

Lopes , e fe deter té que vieíTe o íinal que
efperava

,
pedio-lhe que tornaiTe ao jogo

que o queria ver , e depois que o vio ar-

mado 5 e o miudar das peças 5 entendco o
que era , e diíTe que também entre clles ha-

via aquelle jogo , mas que não tinha tantas

peças 5 e começou de vagar ir perguntando

pelo nome delias, e o modo de leu andar,

por dilatar o tempo te o íinal que efperava

da terra
,
que havia de fer depois que def-

fem nos que lá eram. E poílo que feja cor-

tar o fio deíle cafo em que eftavamcs , por-

que acerca de nós he recebido
,
que eíle jo-

^o de enxadrez fe inventou entre es Ará-

bios
,
por darmos mais hum audlor ao livro

de
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de Polydoro Virgílio
,

que tratou dos in-

ventores das couíàs , faremos huma pequena

digrefsão , recitando o que temos fabido da

invenção delle per doutrina de hum livro

eícrito em Paríeo chamado Tarigh
,

que

trasladámos deíla língua , o qual he hum
ílimmario de todolos Reys que foram na

Perfia , té hum certo tempo que os Arábios

com fua fefta de Mafamede a fobjugáram.

A qual efcritura diz
,
que na Períia reinou

hum Príncipe Gentio chamado Nixirauhon

,

de alcunha per Parfeo antigo QuiíTera , e

per Arábigo Hádel
,

que quer dizer juílo

,

por fer homem neíla parte dejuíliça tão in-

teiro ,
que quando acerca dos Parfeos que-

rem louvar hum homem defta virtude , di-

zem : He hum Nixirauhon, E entre muitas

coufas que fe delie efcrevem. , he
,
que que-

rendo fundar huns paços em hum.a aldea

,

por fer lugar graciofo de muitas aguas , e

boa comarca , foi neceíFario comprar muitas

propriedades dos vizinhos do lugar , entre

as quaes havia a cafa de huma velha
,

que

per nenhum preço a quiz vender , e dava

por refpoíla a quantos partidos lhe ElP.cy

rnandava commetter
,
que elle Rey , e Se-

nhor era da terra , e que bem lhe podia to-

mar fua cafa , mas que per faa vontade nun-

ca a leixaria
;
porque como ella era o berço

em que fe creára ^ cila havia de fer o ataúde

de
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de lua fepultura
,
por quanto nella mandava

que a enterraíTem. Vendo-fe ElRey tao con-

trariado neíle íèu appetite daquelle edifício

,

porque fegundo a diípoíiçao do íitio , e da
traça , a caía deíla velha lhe ficava por em-
bigo das fuás , e convinha damnar muitas

por falvar a cita : todavia mandou fazer os

paços , e que a cafa da velha fícaíTe falva

com fua fervcntia pêra fora , de maneira que

lhe não fízeíTem nojo. Os quaes paços , de-

pois que foram acabados , como eram hu-

ma das magnificas , e fumptuofas obras da-

quelle tempo , tinham tanta fama
,
que qual-

quer peíToa que vinha á Corre d'ElRey

,

os havia de ir ver
,
por eílarem perto da

Cidade , onde elle mais refídia. E acertando

dous Embaixadores
, que eram vindos a elle

d^outro Rey feu vizinho , de irem ver eíta

obra
5

quando tornaram a EiPvey Nixirau-

hon , louváram-lhe muito a mageílade , e

inftruftura da obra ; e hum delles que era

Filoíbfo per fim detodolos louvores, diíTe,

que lhe parecia aquella obra huma pedra

preciofa , em que a natureza quiz miOÍlrar

quáo perfeita era ; e que o cafo invejofo
,

e imigo de toda perfeição por macular tao

perfeiíiííima coufa , bufcárá a mais vil que
achou , e a poz no meio delia , e cfta fora

a cafa daqueiia velha, que fe eípnntava mui-
to deile

;,
por faíisfazer a contumácia delia

po-
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poder foíFrer aquclle grande defeito em tão

perfeita coiifa. Ao que ElRejr refpondeo

,

que mais fe efpantava delle , lendo homem
Filofofo , nao entender que a cafa daquella

velha era a melhor peça que os paços ti-

nham 5 e que lhe davam mais luílro ^ e de-

coro
5
que quanto ouro nelie eftava

,
porque

naquelia pobre cafa fe via fer elle juílo ás

partes , e não fumptuofidade da obra : fica-

va infamado de vão , e pródigo em coufas

inateriaes como era ainílruftura delles. Po-
rém por lhe não parecer que confentia na

vontade da velha por gloria de fer havido

por juíto 5 lhe queria dizer a caufa que o
movera a não a efcandalizar , em que veria

proceder mais de vicio que de virtude
,
por

ter feu fundamento cm temor depena. En-
tão começou a contar

,
que fendo elle man-

cebo 5 indo per huma rua , vira ir diante íi

hum mancebo traveíTo
,
que travava pelo

caminho com todos . o qual vendo cílar

hum cão a huma porta fem lhe ladrar , nem
fazer coufa algum.a , tirou-lhe com huma pe-

dra 5 e fez-lhe hum arremeíTo que foi aííl

certo 5 e de força
,
que lhe quebrou huma

perna , e paíTou adiante faltando , e gloria n-

do-fe de o cão ficar efganiçando-fe com a

dor. E indo elle aífi nefte prazer, foi dar

com hum homem que hia a cavallo : e pa-

rece que o cavallo era maliciofo
,
porque
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fentindo o outro detrás ,
que vinha naquel-

les faltos de prazer , tirou hum couce , com
que lhe quebrou huma perna , e elle ficou

doendo-fe da fua dor da maneira que fez o
cão. O Senhor do cavallo fazendo pouca

conta do mancebo ficar alíi, foi feu cami-

nho 5 e acertou de eftar no meio da rua

hum buraco de huma cova arrunhada , da
qual não fe efguardando , metteo o caval-

lo o pé , com que dera o couce , e o Se-

nhor por fe tirar do perigo , deo-lhe rijo

das efporas , com que o cavallo por fahir

,

cahio pêra huma ilharga , ficando-lhe a per-

na quebrada pela cana. As quaes coufas nel-

le Rey fizeram grande efpanto , donde ti-

rou que os juizos de Deos eram mais pro-

fundos do que os homens queriam enten-

der ; e que pois eram tão particulares
, que

deciam aos brutos animaes
,
que Hiriam acer-

ca dos homens
,
que tem plantada no animo

efta lei commum
,

que não devem fazer o
que não queriam que lhe foíle feito ? Don-
de quando a velha lhe negou aquella fua

caía
,

peró que elle lha pudera tomar , te-

meo muito o juizo de Deos
,

que alguém
podia tomar a fua a elle , ou a feus filhos

,

do qual feito elle Filofofo podia crer que
aquella juíliça

,
que elle Rey obrara com a

velha , fora mais temor de pena . que amor
de virtude. E como com eíla , e outras obras

de
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de tanta juíliças» que efte Rey fazia em feu

tempo, tinha grande fama per toda a Afia,

e febre a virtude natural tinha outra parte

adquirida
,
que era doftrina de letras

,
por

razão das quaes amava os dodlos nellas

,

concorriam a elle muitos Fiiofofos. Entre

os quaes veio hum chamado Acuz Fárlu

,

que lhe trouxe o jogo do enxadrez , não
com tantas peças , como nós ufamos, fo-

mente com aquellas que convinham ao nú-

mero dos Magiílrados , com que naquellas

})artes fe regem as Republicas
,
querendo el-

e reprcfcntar neílas peças o governo de

hum Reyno em modo politico , donde o
jogo ficou em ufo , e o tempo foi depois

accrefcentando , e diminuindo peças , efque-

cendo a theorica, que eíle Filoíbfo queria

plantar no animo daquelles que governam.

Em algumas peças de m.aríim
,
que nós hou-

vemos da índia , o Rey eflá fobre hum
Eleiante , e o roque a cavallo , e cada huma
das peças com a diílinçao do Officio que

tem 5 e dos Parfeos paíTou eíle jogo aos Ará-
bios j os quaes são tão dados a iífo , e tão

deftros nelle
,
que andando caminho , de

cor fem haver peças o vam jogando , como
fe tiveíTem o tavoleiro diante. E o grão

Tamor Lange , a que muitos corruptam.en-

te chamam Tamor Lam , cuja vida nós

temos em Parfco ;,
e de que ao tempo que

com-
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compúnhamos efta hiftoria ^ tínhamos tirado

em noíTa linguagem boa parte delia, fendo

Partho de nação , e Senhor de toda a Per-

lia 5 acafo poz nome a hum íilho de huma
das peças do enxadrcz ; e a caufa foi eíta.

Eílando com hum leu Capitão jogando ef-

te jogo 5 ao tem.po que elle com hum ro-

que dava xaque mate , lhe deram nova que

íua mulher Catalu Agon parira hum filho ;

e porque no jogo hia grande preço , tomou
por bom prognouico do íilho fer-ihe dada

a nova a tempo que o ganhou , dizendo

fer final que havia de fer victoriofo , e do
cafo lhe poz o nome , chamando-lhe Xá^
roc. Sobre o qual nafcimento fe tiraram

grandes juizos ; e fegundo conta cfta Chro^
nica , elle nafceo na era de Mahamed de
fetecentos e nove , e teve por afcendente

Pifces , e eftava Júpiter , e Vénus em con-

junção na cafa de Libra , e o Sol na deci-

ma ; e per eíte modo vai o hiíloriador di-

zendo toda a fituação dos Planetas , como
homem que fe quiz moílrar Aílrologo. E
deíla palavra Xároc podemos entender que
acerca de nós anda corrupto efte miodo de
dizer xaque do roque

,
porque eíla palavra

Xároc Parfea he com.pofta cie duas partes,

Xá , e roc. Xá denotação da Real digni-

dade
, que fomente compete á peíToa do

Rey y donde ao que ora reina na Perfia,

feil-
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fendo feu próprio nome Tamáz , antepõe

efta parte Xá , dizendo Xatamáz , como fe

diíTeilem o fenhor Tamáz , ou como dizem
a ElRey de França , Xira. Ao modo do
qual Fiíofofo Acuz Farlu , náo por imitar

a clie
,
porque ainda eu não tinha viílo ef-

ta hiftoria , mas porque em modo de arte

memorativa a memoria pudeíTe reter eíla

dpdrina moral , como ufou o Fiíofofo Ce-
bétes na pintura de fua taboa

^
que quiz in-

troduzir a virtude , e reprovar os vicios

:

aíH per artificio de jogo de taboas reduzi

toda a Etílica de Ariftoteles , em que en-

travam todalas virtudes , e vicios per ex-

ceíTo , e per defeito. O qual tratado dirigi

á Infanta D. Maria
,

que depois foi Prin-

ceza de Caílella filha d'ElRey D. Joáo o
Terceiro NoíTo Senlior , com o qual ella

jogava. E tendo eu propofito de poer a

Económica também em jogo de cartas , e

a Politica nefta de enxedrez
,
por eíles três

ferem os mais communs jogos , ao menos
por nelles aprenderem os homens o nome
da virtude , e como fe devem haver no ufo

delia
, já que não ha hi modo pêra leixa-

rem de jogar , vi eu tão poucos devotos

do primeiro
, que não quiz trabalhar nos

outros. Tornando á noíTa hiftoria, em me-

nos tempo do que gaftámos em fazer efta

digrefsão, eram vindos da Cidade de Ma-
la-
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laca ás noíTas náos mais de vinte barcos

,

c de dous em dous fe punham a bordo ,

como que vinham fazer feira com os nof-

fos de algumas coufas que traziam pêra os

terem occupados nilTo ; e o filho de Uti-

mutiraja eftava fobre Diogo Lopes com o

efpirito mais prompto ,
quando llie feria

feito o final pêra a obra a que vinha
,
que

nas peças do cnxedrcz. O coração do qual

como eftava determinado , não o leixava

aíTccegar ; e de quando em quando alevan-

tava-íe , e punha-fe em pé fobre Diogo Lo-
pes

5
que eftava baixo prompto no tabolei-

ro 5 e acudia com a mão a hum cris arma
ao modo das nofifas adagas. A qual coufa

de cima da gávea via hum grumete
, que

fervia de gajeiro
,

por eftar com o fentido

nos Mouros
,
que rodeavam Diogo Lopes

:

não com fufpeita que delles tiveOe , mas
como Anjo

,
que Deos alli poz pcra vigiar

as vidas daquella fua gente. Porque certo

quem cuidar nefte perigo , e em outros mui-

tos
,
que ante , e depois os noíTos paiTáram

,

verá quanto N. Senhor quiz moftrar que o
defcubrimento deftas partes procedeo mila-

grofamente
j

porque onde desfalecia nofi^a

prudência , alli acudia elle com fua miferi-

cordia, como fe moftrou nefte grumete. O
qual nefte inftante tirando os olhos dos Mou-
ros , e olhando pêra a Cidade ^ como já

os
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os Mouros andavam mafando os noíTbs

,

que eram receber o cravo , vio vir alguns

correndo contra a praia , onde eílavam cer-

tos marinheiros efperando em os bateis por
elles. E neíle mefmo tempo em huma das

outras náos mui perto de Diogo Lopes

,

onde eílavam outros Mouros em os bar-

cos , a quem era encommendado a entrada

delia 5 íobre o vender das coufas
,
que el-

les traziam pcra diíTimulaçao deíle feito j

de alvoroçados , fem guardar o final que
eftava aíTentado entre todos pêra darem a

Jium tempo , começaram de vir ás crifadas

com os noíTos de maneira
,

que juntamen-

te alH neíla náo , e em. terra , como em hu-

ma ilheta , onde outros marinheiros eíla-

vam cozendo hum pouco de breu pêra brea-

rem o feu batel , vio eíle grumete o rumor
dos Mouros contra os noíTos ; e movido
mais per Deos

,
que fabendo o que dizia

,

começou a grandes vozes , dizendo a Diogo
Lopes : Senhor , Senhor , traição , traição

,

matão os jwjjos. As quaes palavras Diogo Lo-
pes fubitamente fe levantou rijo dando com
o taboleiro em terra , com o qual ílibito mo-
vimento oíilho de L^rimutiraja , e os que ci-

tavam com elle , aíTi ficaram cortados, pare-

cendo-lhes ferem fentidos , e prezos por iíTo ,

que huns per hum bordo , e outros per outro

íe lançáraip, todos aos bateis , em que vieram..

Quan-
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Quando Diogo Lopes vio efta revolta nos

Mouros 5 e as outras da terra , e no mar

,

por cuja cauHi o Grumete bradava , a grão

preíTa mandou bateis a terra acudir aFran-
ciíco Serrão

,
que com três , ou quatro Gru-

metes
,

que fugindo da Cidade efcapáram

em iium batel , vinliam muito apertados de
alguns barcos dos imigos

,
que os tratavam

mal , té que U\c valeo hum batel , em que
hia Nuno Vaz de Caílello-branco , Fernão

de Magalhães , Martim Guedes
,
que trou*

xeram eíle batel entre as noilas velas pêra

os defender com a artilheria. Nefte melmo
tempo também a Armada

,
que eftava detrás

do Cabo Rachado , começou a fe delcu-

brir 5 a qual coufa aíTi metteo a Diogo Lo-
pes em confusão , vendo o grande número
das velas , c quão mal apercebido eftava pê-

ra as efperar
,

que o mais preftes confelho

que teve , foi dar á vela , e ante de fua che-
gada picar as amarras

,
por não haver mais

tempo , e foi efperar os imigos
, que vinham

mui foberbos com o grande número de gen-
te 5 e velas que traziam. Porém depois que
experimentaram a nolTa artilheria , c elh co-
meçou metter alguns no fundo , os mais que
ficavam foram buícar abrigada da Cidade,
onde eftava afteftada ao longo da ribeira

hum comprido lanço de artilheria
, que a

.^fte fim de emparar eftas veias fe puzera

Tm.ILP.L Dd dous
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dons dias havia. E pofto que Diogo Lopes
logo lhe pudera fazer mais damno , reco-

Iheo-íe ao pouío onde eítava , té faber par-

te da gente que tinha em terra , e achou

que com ella lhe faleciam feíTenta homens

,

em que entravam alguns que m.atáram , vin-

do-fe recolhendo aos bateis
,
quando Fran-

cifco Serrão efcapou , de que hum delles

era o Piloto mor da Armada ^ e aíH dez

que eftavam na ilheta cozendo breu. Diogo
Lopes paíTado aquelle fubito accidente , e

fabendo per Francifco Serrão que Ruy d'A-

rauJG com alguns que eftavam com elle em
huma cafa , onde feitorizavam as cbufas , a

que eram idos , fe poz em defensão quan-

do o commettêram
,

pareceo-lhe
, que pois

ficava vivo quando Francifco Serrão o lei-

X0U5 que era neceíTario efperar té faber fe

era morto elle , e os outros , e fobre iífo

fe determinaria no que fariam. Porém em
dous dias que fe alli deteve por caufa de

os haver , nos quaes foram, e vieram re-

cados feus , e do Bendará , toda a conclu-

são foi mandarem-lhe três Grumetes per ve-

zes 5 e dous eram os moços que elle Dio-

go Lopes achou na Ilha de S. Lourenço

,

e outro hum Negro , e com elles dezoito

bahares de cravo , e ifto com artificio , efpe-

rando de o ter com hum recado d'ElRe7

que foi o derradeiro , dando grandes det
cul-
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culpas do cafo ; dizendo que ao tempo que

fe fizera , elle era fora em huma quinia , e

que fegundo tinha fabido , o cafo procede-

ra de Mouros que tratavam na índia , a

quem os noífos tinliam tomado certas náos
,

que em modo de reprezaria o commettéram.
Diogo Lopes vendo que delle não podia
haver mais dos que lá ficavam , os auaes fc-

gunao diziam os moços
,
podiam ler te trin-

ta e tantos , teve confelhos com os Capi-
tães 5 e aíTentáram fer mais ferviço d'E.lRe7

partir-fe , e trazer-lJie nova deíle defcubri-

mento , que tomar emenda deita traição. No
qual feito podiam receber maior damno

,

que dos cativos que ficavam
, porque cíles

mui breve remédio podiam ter perrefgate,

ou per qualquer outro modo
, que bem pa-

receíTe ao Capitão mor da índia ; e mais
como a navegação daquella parte de Mala-
ca fe navegava com vento geral , a que el-

les chamam monção , fe perdeíTem oito dias

por eílar já no fim delia , era forçado efpe-

rarem ao menos três mezes pêra tornar
aquelle tempo pêra lua navegação. Final-
mente vifto todolos inconvenientes, foi af-

fentado que fe partilfem , e por efpedida
mandou Diogo Lopes tomar hum homem

,

e huma mulher, que tomaram nos barcos,
que eílavam vendendo a bordo das náos o
dia do alevantamento , e mettendo a cada

Dd Li hum
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hum liuma íetta pelo cafco da cabeça , em
hum barco dos feus foram poílos em terra

,

com recado a ElRey
,
que per aqueJles dous

vaíTallos feus lhe mandava notificar
,

que a

traição commettida cuftaria áquella faa Ci-

dade ante de m.uito tempo fer per os Por-

tuguezes mettida a fogo, e fangue , fe lhe

náo valeílcm os que lá ficavam
,

por iíTo

que os tiveíTem em boa guarda. Feito á

vela do porto de Malaca , ante que tomaíTe

a Ilha , a que os noíTos chamam Polvoreira
,

que fera delia quarenta léguas , onde eípe-

rava fazer aguada 5 tomou dous juncos
,
que

hiam pêra Malaca , o primeiro delles aífi

foi trabalhofo ,
que cuílou o deípojo delles

fete , ou oito homens dos noíTos , e o outro

per hum deíaílre houvera de cuftar a vida

dejeronymo Teixeira 3 e de trinta homens
,

que Diogo Lopes mandou metter nelle de-

pois de o ter rendido de noite Garcia de

Soufa com o feu navio Taforea. O qual

Jeronymo Teixeira náo hia a mais
,
que pê-

ra com os outros o terem aíH rendido per

popa da náo capitânia , té que vieíTe a ma-
nha , e o defpejarem ; mas como os Jáos

sáo homens que ufam muito defte ardil , fa-

zem logo os navios todos repartidos em ca-

marás , a que elles chamam peitacas
, pêra

eíle ufo
5
que podem alagar a náo de agua

fem lhe entrar na mercadoria
,

per o qual

ar-
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artificio , tanto que viram os noíTos dentro

,

como era de noite , deram rombos nelle,

e mettêram tanta agua que dava já pela per-

na aos noíTos. Os quaes vendo-fe naquelle

perigo 5 recolheram-iè aos caíiellos davante
,

e bradando pelo Capitão mòr , em lugar

de lhes valer , mandou dar hum pique ao
cabo

5
per onde o tinha atoado, temendo

que indo-fe a náo ao fundo 5 íizeíTe foço-

brar a elle , com que o junco ficou á von-

tade do mar
,

que o levou da companhia
das outras velas , indo Jeronymo Teixeira

,

e outros a Deos miíericordia ; mas aprouve

a Deos que íe teve tento pêra que parte

corria , ainda que era de noite
,
que foi ter

com ellcs Garcia de Soufa
, que os íalvou.

PaíTado eíle trabalho, leixando o junco co-

m.o perdido , veio furgir á Ilha Polvoreira ^

onde eílcve vinte e dous dias refazendo-fe

de algum corregimento que os navios ha-

viam miíler, e alli queimou o navio. Ca-
pitão Gonçalo de Soufa

, por não ter gente

do mar pêra marear , e em fe fazendo da-

qui a vela
,

perdeo a náo Saníla Clara

,

Capitão Jeronymo Teixeira em hum bai-

xo , ao qual deo o navio de João Nunes

,

por elle Jeronym.o Teixeira ir por Sota-Ca-

pitão mor. E dahi veio ter ao porro de Pe-

dir, e ante de entrar nelle metteo no fun-

do hum junco de Malaca
,

que fahia de
den-
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dentro , do qual porto rota batida veio de-

mandar a coíla da índia , e o primeiro por-

to que tomou delia , foi Travancor
,

que

eílá junto do Cabo Comorij , onde tomou
três juncos de Mouros

,
que vinham de

Choromandel carregados de arroz , de que

provco a fua náo pêra fe vir fó a eíleRey-

no 5 e o mais deo ás outras duas náos de

fua companhia , Capitães Jeronymo Tei-

xeira , e Garcia de Soufa , mandando-lhes

que fe foflem a Cochij pêra tomarem carga

por não virem boiantes a cíle Reyno. As
quaes chegaram a Cochij , onde AíFonfo

d^Alboquerque eílava bem neceílitado de

mantimentos por chegar então bem desba-

ratado do feito de Calecut : em companhia

dos quaes Capitães , Diogo Lopes não quiz

ir , temendo que Aííbnfod'Alboquerque , fin-

gindo alguma coufa , o quizeííe impedir a

vir aquelle anno
,

por razão do favor que

elle Diogo Lopes deo a parte do Vifo-Rey
,

quando alli eíleve no tempo das fuás diíFe-

renças. E daqui de Travancor em Janeiro

de quinhentos e dez fe fez d vela pêra eíle

Reyno a vinte e fe j d'Abril, e milagrofa-

mente chegou állha Terceira mui desbara-

tado por fe não querer ir repairar a Co-
chij com receio de AíFonfo d'Alboquerque :

tanto temem os homens aquelles que oíren-

dem y
quando os vem poderofos ,

que fe

dif-



Dec. II. Liv. IV. Cap. IV. E V. 425

difpocm a maiores perigos , do que são os

damnos que imaginam poderem receber del-

les. E daqui das Ilhas , depois que fe pro-

veo , veio ter a eíte Reyno , onde foi mui
bem recebida

,
peró que não veio tão car-

regado de fazenda
,
quanto era a efperança

no tempo que de cá partio.

CAPITULO V.

Como Ajfonfo ã"Albuquerque , depois que

àefpachou as nãos
,
que aquelle anno "uie-

ram pêra ejle Keyito
,
partio de Cochij com

huma Armada pêra ir a Ormuz , e no ca-

niinho lhefohreveio cafo , com que converteo

ejla ida em dar na Cidade Goa,

AFfonfo d'Alboquerque , depois que ef-

pedio as náos da Armada do Mari-
chal com carga de eípeciaria pêra efte Rey-
no 5 e aíli os navios que mandou á Ilha Ço-
cotorá pêra provisão da fortaleza

,
( como

atrás fica
, ) começou logo de entender no

rcpairar das náos , e navios que lhe fica-

ram
,

por todos eílarem tão desbaratados

,

que haviam, miílcr grande corrcgimcnto , e

mais pêra tanta obra como IheElIley man-
dava fazer

,
principalmente ir-fe ajuntar coin

Duarte de Lemos , e fazer huma fortaleza

dentro no mar Pvoxo , e tomar aiTento em
as coufas de Ormuz , e outras que eftavam

em
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cm aberto ,
pêra que convinha andar elle

fempre no mar. E. como AíFonío d'Albo-

querque naturalmente era liomem fragueiro
,

e ardego em os negócios , e fuccedêra ao

Vifo-Rey D. Francifco com ódio de fuás

diíFerenças , e fobre iflb entrou na gover-

nança da índia com aquella quebra do feito

do Marichal
,
peró que nelle não teve cul-

pa quanto á gerai opinião de todos
,
por

inoílrar a ElRey que não era elle homem

,

que havia de lançar a perder a índia , co-

mo lhe tinham efcrito feus imigos , rrias que

havia de accrefcentar o eílado delia : era

tão fervente no aviamento delias coufas , e

canfava tanto os Oínciaes
,

que o não po-

diam aturar ,
porque nunca dormia , nem

aíTocegava de dia , e de noite , e queria que

todos tomaíTem a fua apreífada andadura.

No qual tempo , em quanto durou o aper-

cebimento deílas coufas , os Reys , e Prín-

cipes vizinhos o mandaram vifitar , como
elles coílumam na entrada de qualquer no-

YO Capitão , entre os quaes foi Melique Az
Senhor de Dio , e Melique Gupij feu com-
petidor Senhor de Baróche , huma Cidade

mui principal na enfeada de Cambaya , a

cujo poder foi ter Fernão Jacome , e ou-

tros que fe perderam com D. Aífonfo de

Noronha. O qual Melique Gupij lhe efcre-

via os que eram vivos , e que eram trata-

dos
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dos não como cativos , mas natiiraes por

fua caufa , e aíTi lhe efcrevia como tinha

cartas do Cairo
,
que o Soldao com o des-

barato que foube que houvera a fua Arma-
da em Dio 5 fazia outra de mais velas j e

que foíTe certo que elle por fua parte tra-

balharia com EIRey de Cambaya feu Se-

nhor que mandaíTe em todolcs feus portos

que não foilem recolhidos
, pedindo-lhe el-

le Melique Gupij que em final de boa ami-

zade houveíTe por bem de lhe dar hurna
Provisão pcra fuás náos , onde quer que
foíTem achadas , não receberem damno de
fuás Armadas. Melique Az também teve o
niefmo requerimento , e confirmação da paz
que tinha aíTentada com o Vifo-Rey Dom
Francífco , ao que Affonfo d'Alboquerque

concedco por ferem duas peíToas notáveis

naquelle Reyno , de que efperava ajudar-

fe em feu tempo. Apercebida fua Armada
,

determinou ir a Ormuz
,
porque como por

caufa dos Capitães que lhe fugiram , não
acabou o que tinha começado , e polas no-

vas que havia que o Xeque Ifmael Rey
de toda a Períia queria entender nelle ; te-

mia que tão poderofo Príncipe
^ depois que

metteíTe hum pé naquella Ilha, por fer hu-
rna ponte

5
per que entravam , e fvhiam to-

dalas mercadorias da Perfia , feria trabalho-

fo lançallo fora. Ante da qual determina-

ção
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çio pez efte cafo em confelho dos Capitães

,

onde foi apontado que com a ida do Vi-

fo-Rey y e gente que morreo com o Ma-
nchai, ficava a índia com tão pouca gen-

te
5

que pcra fua fegurança não convinha

alongar-fe longe delia ; e também per ou-

tra parte EIRey mandava que foíTe fazer

huma fortaleza na boca do mar Roxo
,
por

impedir a fahida das Armadas do Soldao

do Cairo , de que tinha novas per recados

de Melique Gupij. Apontadas as quaes ra-

zoes , houveram por coufa mais importante

acudir a Ormuz , ante que o Xeque Ifmael

o tomaíTe , vifto como eíte Príncipe naquel-

le tempo , e naquellas partes era terror

das gentes
,
por haver mui poucos dias que

ein duas batalhas campaes vencera os mais

poderofos Reys que fe fabiam entre Mouros
,

o grande Tártaro , e o grão Turco. Affen-

tada efta partida , leixando AíFonfo d'x\l-

boquerque provida acoPta do Malabar com
Armada pêra guarda delia

,
partio de Co-

chij em fim de Janeiro do anno de dez

com vinte e huma velas entre náos , navios

latinos , e de remo , de que eíles eram os Ca-

pitães : elle , D. Jeronymo de Lima , Dom
António de Noronha , Bernaldim Freire,

Jorge da Cunha , Manuel de la Cerda , Luiz

Coutinho 5 Diogo Fernandes de Beja , Gar-

cia de Soufa , Aires da Silva, Fernão Pe-

res
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res de Andrade , Simão de Andrade feu ir-

mão , Duarte de Mello , António Pache-

co
, Jorge da Silveira , Francifco de Soufa

Maneias , Jorge Fogaça , Simão Martins ,

Francifco Pantoja , Francifco Pereira Cou-
tinho , e Franciíbo Corvinel , em que iriam

té mil e feiscentos homens. Chegado com
eíla frota a Cananor , achou Francifco de
Sá 5 e Baílião de Soufa

,
que efcapáram das

náos , que fe perderam em os Baixos de Pá-

dua , como efcrcvemos 5 os quaes levou com-
íigo com parte da gente que com elles fc

falvou. E fendo tanto avante como o rio

de Onor , mandou Garcia de Soufa Capi-

tão da náo Sandia Clara
,

que em o feu

batel entraífe dentro no rio de Onor, e fof-

fe á povoação a lhe chamar Tim.cja o Gen-
tio coílairo 5 de que atrás fizemios menção.
O qual Timoja como era homem abafta-

do 5 e diligente , e que defejava metter-fe

cm noíía graça , veio logo com muitos ba-

teis carregados de mantimxentos , e refreíco

da terra ; e depois que AíFonfo d'Alboquer-
que o recebeo coxm gazalhado , como ho-
mem de que fazia muita conta pcra os ar-

dis da guerra daqueilas partes , diííe-lhe

o caminho que fazia. Ao que Timoja re-

fpondeo , que fc efpantava delle leixar huns
imigos a porta de cafa , e ir tão longe fa-

zer morada nova na de outros
, que não

ti-
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tinha mui certa
;
que dizia ifto

,
porque ti-

nha dentro em Goa muitos Turcos , Ru-
mes 5 e outras gentes de varias nações. Por-

que o Sabayo Senhor de Goa
,

que era o
maior Príncipe entre os Mouros do Reyno
Decan , havendo por grande injúria ter el-

le tanto nome na índia , e tantos portos de

mar , cujas rendas lhe importavam muito ,

não ter refiftido com fua potencia aos Por-

tuguezes , as quaes couías os Gentios do
Reyno de Naríinga , com que elle tinha

guerra contínua , lhe lançavam em rofto.

Por a qual caufa ajuntara toda efta gente

que dizia ,
pêra ante de pouco tempo fahi-

5?em com huma groíTa Armada em deftrui-

ção do nome Portuguez , de que em efta-

leiro eftavam muitas náos , e galeões aca-

bados , e outros em que fe trabalhava. Po-

rém como Deos favorecia as coufas d'Ei-

Rey de Portugal 5 e os feus Capitães , tinha

desfeito em alguma maneira todo eíle ap-

parato j e que lhe parecia que tudo fe or-

denava na boa fortuna delle AíFonfo d'Al-

boquerque pêra desfazer , e deílruir a fogo
,

e a ferro aquella praga
,
que alli era junta

,

porque o Sabayo era morto , e feu filho

o Hidalcáo andava occupado nas terras fir-

mes aífocegando o Reyno , e defendendo

de feus vizinhos o que lhe queriam tomar

cm algumas frontarias delle
,
pêra que man-

da-
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dára ir parte da gente que alli era junta

,

e que a obra das náos hia mais de vagar

;

que a dÍQ lhe parecia o poder daquella

Armada fer melhor empregado neíle feito

de Goa
,
pois tinha tão boa conjunção

,
que

ir a Ormuz. E por não parecer a ília Se-

nhoria que lhe fallava como homem que

eftava fóra do jogo , e que não havia de

metter cabedal naquelle perigo , elle não

podia dar melhor teftemunho de quão leal-

mente niíTo fallava , fenão com metter fua

peíToa no feito , a qual elle oíferecia com
quanta gente , e navios tinha. AíFonfo d'Al-

boquerque
,
quando ouvio eftas coufas a

Timoja 5 ás quaes elle efteve mui attento

,

não lhe pareceo que vinham da boca de
hum Gentio, mas de hum Núncio do EC-

pirito Santo
,
polo que trazia guardado em

leu peito
5

pofto que elle fe fez mui novo
neíle negocio. E depois que louvou muito
a Timoja de prudente , e cavalleiro

,
quiz

que todas eílas coufas
,
que lhe diíTera ^ as

tornaíTe a refumir ante os Capitães , e Fi-

dalgos principaes daquella Armada , na qual

prática elle Aífontb d'Alboquerque moftrou
bem quanto lhe aprouve o que Timoja dií^

fe
,

porque deo outras muitas razoes em
favor defte feu voto

, por fer couía fobre

que elle trazia aviíb dias havia. Por razão

do qual per Pedro AíFonfo de Aguiar ef-

cre-
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creveo a ElRey D. Manuel quanto IJie im-

portava fer Senhor de Goa
,

porque com
ella podia fegurar o eílado da índia

;
por

não dar fufpeita aos Capitães que efte cafo

pendia fomente de íeu parecer , teve aquel-

la cautela de mandar chamar Timoja. Fi-

nalmente foi aíTentado , viílas todalas ra-

zoes que por parte deíle cafo de Goa fe

deram , fer a mais importante ao eílado

da índia
,

que todo o de Ormuz ; e pêra

efte feito Timoja fe efpedio logo a fazer

gente pêra ir em companhia de AíFonfo d'Al-

boquerque , como fe elle oíFereceo
;

por-

que além de fer homem de fua peífoa ^ e

trazer gente adeftrada no pelejar daquella

cofta , era mui neceíTario pêra a entrada do
rio ,

que elle fabia mui bem. E porque ef-

te cafo de elle ir fazer gente daria avifo

a Goa 5 lançou fama que AíFonfo d^Albo-

querque o queria levar com^figo a Ormuz,
por fer homem que fabia os negócios do
mar ; c como elle era querido da gente,

em breve fez quanta havia mifter, no qual

tempo AíFonfo d'Alboquerque o foi cípe-

rar á Ilha de Anchediva , tomando agua

,

e lenha, e fingindo corregimento de alguns

navios que levava mal apparelhados. Al-

guns quizeram dizer que a diligencia que
Timoja teve em ajimtar gente , e aperceber

doze navios de remo ^ não foi tanto por
nof"
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noíTa parte
,
quanto porque havia já annos

que elle tinha grande contenda com eíles

Mouros de Goa , e fora ordenado por Ca-

pitão mor da Armada
5
queElRey de Onor

trazia fobre elles do tempo que foram hm-
çados de Onor , e vieram povoar eíla Ci-

dade Goa
5
(como atrás efcrevemos ,

quan-

do fe elle foi oírerecer ao Vifo-Rey Dom
Francifco.) E tam^bem que elle Timoja de-

fejava ter m.eritos per ferviços ante ElRey
D. Manuel , e feus Capitães ,

pêra lhe fa-

zer alguma honra da mercê nas terras fub-

ditas de Goa
,
por já em outro tempo ter

nellas huma boa herança , de que eílava

esbulhado per hum leu irmão , homem po-
derofo chamado Cidabhára Timoja , o qual

além defte damno lhe tinha feito outro maior
mal

,
que era tomar-lhe a mulher , e mor-

to hum filho. Partido AíFonfo d'Alboquer-

que daquella Ilha Anchediva , depois que
efte Timoja veio com fua ajuda , como ti-

nha promettido , cliegou á barra de Goa
a vinte e cinco de Fevereiro , huma quin-

ta feira ao meio dia ; e primeiro que ef-

crevemos a entrada delia per armas , a ma-
geílade da própria Cidade pede que def-

crevamos o feu fitio , e antiguidade de fua

fundação , com o mais que convém pêra

melhor entendimento da hiíloria.



DÉCADA SEGUNDA.
LIVRO V.

Dos Feitos
,
que os Portugiiezes fize-

ram no defcubrimento , e conqiiifta

das terras , e mares do Oriente : no

qual fe contém o que íe fez naquel-

las partes no tempo que Affonfo d'Al-

boquerque foi Governador da índia.

CAPITULO I.

Do Jltio ãa Cidade Goa , e da opinião que

fe tem de fua fundação , e povoação da
terra , e tributo que pagam os

feus ynoradores,

A Cidade Goa
,
que ora he patrimó-

nio dcíle Rcyno de Portugal Metro-
poli Epifcopai das que temos na ín-

dia 5 eftá fituada em a terra , a que os na-

turaes chamam Canará , em íiuma Ilha per

nome Ticuarij , que quer dizer trinta al-

deãs
,
porque tantas havia nella

,
quando os

Mouros a conquiítáram , e tantas lhe paga-

vam direitos da novidade que colhiam. A
qual Ilha nao tem outra coufa que lhe de

efte nome da Ilha , fenao fer torneada de

dous eíleiros de agua faigada per duas en-

tra«
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tradas que o mar faz na terra , huma da

parte do Norte , onde eílá íltuada a Cida-

de , e outra da banda do Sul , onde ella an^

tigamente foi fundada , a que ora os noP-

fos chamam a barra de Goa a velha
, que

he de menos agua , e que nâo faz tantas

ilhetas dentro , como o outro , á maneira

da terra , a que cá per vocábulo Arábico
chamamos Leziras. E lá dentro eíles dous
efteiros fe communicam ambos , e fazem
pernadas pela terra : algumas das quaes re-

cebem rios de agua doce
,
que vem de cima

da ferra , a que elles chamiam Gate. O com-
primento dcfta Ilha Tiçuarij , começando
do Oriente no paíTo chamado Beneílarij

,

onde ella paíTa á terra firme té o mar entre

as duas barras
,
que eílam contra o Ponen-

te , fera três léguas , e de largura huma. E
ou que a Natureza alli os produzio , ou que
foíTem trazidos

, ( fegundo alguns querem
dizer,) todo o circuito dos efteiros delia

Ilha he coalhada de lagartos da agua , cou-
fa táo grande

,
que engolem hum bezerro

já de bons cornos
,
porque alguns lhe vi-

ram na boca nao acabados de engolir
, por-

que a armação dos novilhos lhe efcachava

muito as queixadas. Os quaes lagartos a ra-

zão porque dizem ferem alli trazidos , don-
de veio a multiplicação de tantos , foi por
guardarem a Cidade que fe nao paíTe per

Tonu IL P. /. Ee gQw--
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gente de pé em alguns pníTos que de bai-

xamar dam váo
,
principalmente o de Gon-

dalij , a que os noífos ora por eíla caufa

chamam o PaíTo fecco
,

porque não chega

coufa viva á agua
,
que logo per elles não

feja engolida de maneira
,

que' os efcravos

não ouíàm de paíTar a nado á terra firme.

A Ilha em li hc terra gracioía , e de boas

aguas 5 e não alagadiça , mas empolada com
alguns cabeços

,
que fazem a maneira de

vailes 5 fértil de todalas coufas que fe nella

plantam , e femeam. Em que tempo , e per

quem eíla Cidade foi fundada , o novo del-

ia haveria obra de quarenta annos ante que

entraíTemos na índia, que era feito per hum
Mouro fenhor delia cham.adoMelique lio-

cem 5
quando os Mouros, que fugu*am do

Rcyno de Onor , a vieram povoar , como
atlas efcrevemos, fallando nas coufas deTi-
moja , cm tempo do Vifo-Rey. Mas o an-

tigo clelía acerca dos moradores , aíli Gen-
tios 5 como Mouros , não fe acha memo-
ria , ou efcritura , que á noíTa noticia vieíTe

,

fomente tem todos fer coufa antiquiííima.

E fegundo alguns íinaes
, que fe acharam

r.ella , depois que a ganhámos
,
parece que

em algum tempo foi povoada de Chriílãos
,

hum dos quaes foi achar- fe hum Crucifixo

de metal , andando hum homem desfazendo

os alicerces de humas cafas , que Affonfo

d'Al-
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d'Alboquerque dalli mandou levar com fo^

lemnidade de procifsáo á Igreja , e depois

o enviou a ElRey D, Manuel , como linal

que já cm algum tempo aquclla imagem re-

cebeo aili adoração. A qual couí^i devemos
crer que foi aíli

;
porque como o bemaven-

turado S. Tliomc converteo muira parte da-

quella região da índia , de que hoje fabe-

mos muitas caíiis feitas per elle na terra

Malabar, e principalmente a que elle fun-

dou per ílias próprias mãos em C.horoman-
del ; aíli deíla femente do Evangelho

,
que

elle per aquella Província femeou
, podia

haver alguma Chriílandade em Goa. Tam-
bém depois , ao tem.po que compúnhamos
eíla Chronica , nos foi trazido da Cidade Goa
o traslado de huma Doação, que hum Gen-
tio Rey delia chamado Mantrafar filho de
Chamandobata , e vaílallo delRey de Bif-

naga , deo a hum Pagode , de certas terras

pêra mantença dos Sacerdotes , em que as

fazia izentas , e livres de pagarem direitos

alguns 5 fegundo o ufo da terra. A qual
Doação eftava efcrita em huma pafta de me-
tal em letra Canarij , e havia cento e qua-
renta ehum anno que era feita, cfoiapre-
fentada em juizo no anno de mil e qui-

nhentos trinta e dous á inftancia de hum
Gentio chamado Luco rendeiro

,
por razão

de fe ver que as terras daquelle Pagode não
Ee ii eram
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eram obrigadas pagar tributo algum , como
as propriedades profanas. O princípio da
c^uai Doação começava ncftas palavras : Em
nome de Deos

,
que he Creador de todos os

três Mundos , Ceo , Terra , Lua , e Lftrel-

las 5 a quem adoram , e nelle fazem fua
boa fombra , e elle he o que as fujienta , a
elle dou muitas cracas , e creio nelle , o

qual por amor do feu povo lhe aprouve vir

tomar carne a efte Mundo , Ò"c, Per as

quaes palavras parece que naquelle povo
havia noticia da Encarnação do Filho de

Deos ; e em outras mais abaixo
,
que he no

final do Rey , confeíTa a Trindade em uni-

dade. E porque ao prefente não temos ou-

tra memoria da fundação deíla Cidade Goa
,

fenão deíla barbara , e mal trasladada Doa-
ção , e invenção do hnai de Chrifto crucifi-

cado que alli fe achou ; fundemos os feus

alicerces fobre elle
,
pois todo outro funda-

mento 5 ora feja efpiritual ^ ora temporal

,

pêra fer firme , e feguro , ha de fer fobre

efta pedra Chriílo redempçao noíFa. E de-

mos-lhe graças eternas
,

pois lhe aprouve

que efte feu povo Chriílao do nome , e fan-

gue Portuguez , enviado per hum tão chrif-

tianiíTimo Príncipe , como foi ElRey D. Ma-
nuel , mereceo ir tirar aquella imagem en-

terrada nos alicerces da gente paga dos Gen-

tios y e pérfidos Mouros 3 e com gloria , e

Iqu-

j
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louvor delle mefmo Clirifto livre daquelle

bárbaro cativeiro , foi poílo em altar de ca-

tholica adoração. Com que aquella Cidade

lugar de idolatria , e blasfémia he hoje nao
fomente magnifica per edifícios , illuílre per

armas , e groíla per ccmmercio , mas ainda

fandla per facrifícios de Sacerdotes na Sé
Cathedral primaz daqucllas partes , e per

oração , e dodlrina de muitos Religiofos de

S. Francifco , e S. Domingos
,
que refidem

em feus Conventos. AlTi que leixados os an-

tigos fundamentos de pedra, e cal , de que

não ha noticia de feu Fundador
,

que com
noíTa entrada todos foram arrazados , tome-

mos por fundamento o novo lume de Fé
que nella accendemos , e as pedras da arqui-

tectura 5 e policia de Hefpanha
,
que nella

alevantámos , convertendo noíla penna na

relação de como antigamente aquellas ter-

ras marítimas foram cultivadas , e como os

Mouros entraram nellas , e de fi á vidoria

que nos Deos dco na tomada defia illufirc

Cidade. Segundo commum opinião do Gen-
tio daquellas partes, (porque de tão anri-

quiiTmios tempos não tem efcritura
, ) as

terras marítimas lançadas ao longo de huma
corda de fcrrania , a que elles chamam Ga-
te per nome commum , a qual corre per
diílancia de duzentas léguas té ir fenecer no
Cabo Comorij

^
(como já efcrevemos,) a

maior

-r>



43^ ÁSIA DE JoAO DE Bakros

maior parte deílas terras são alagadiças , é

quaíi liLima horta regada de muitos rios

,

que deícem deíle Gate , ereialhada de eílei-

ros que á entrada do mar faz. De manei-

ra
5
que como ora exemplificamos o litio de

Goa ler em as Ilhas que a torneam ao

modo das leziras que fazem as invernadas

,

e crefcentes dos rios , aííi dizem elles que

eftas terras he huma terra fobrepoíla , e quaíl

nateiro do interior do fenao
,
que trazem a

força das aguas , e áreas rebatidas do mar

,

mais que terra própria , e nativa daqueile

lugar. A razão difto fer aíli eftá m.anifeíla

,

porque como fobem á ferra Gate , nao toi-

nam defcer , como geralmente vemos em to-

dalas ferranias , mias ficam em huma planu-

ra de terra mui chã , de maneira que pare-

ce eíle Gate hum muro : a terra do cume
do qual he hum eirado fobre o alagadiço

que tem ao pé , e que a nanu'eza no prin-

cipio dacreação poz aquelle muro altiílimo

pêra amparo do Ímpeto
,
que traz o grande

Oceano no tempo de fua fúria. Os íinaes

do qual fe vê ao pé do Gate em algumas

partes defcubertas , onde fe acha muito caf-

calho , e oílraria coalhada com elle , e re-

batida das ondas do mar, o qual rebater,

por lhe fer já impedido com^ cinco , três , e

duas ieguas de terra deíla aLagadiça , ou fo-

brepofta delie^ e dos rios ^ converte em. lhe

cer-
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cerrar fuás barras no tempo do inverno com
muitas arêas

,
que llie torna a ingeitar das

que elles deícarregam nelle. E ainda foicau-

ía de fe mais preíles coalharem eílas Ilhas
,

alguns baixos , e ilhetas que jaziam ao pé
daquelle Gate , o que parece poder ièr, e

que em alguma maneira não tem opinião

impoílivel. Porque fe vemos que ledo o
Egypto

,
(não fallando de tempos antiquií-

íimos , em que alguns Hiiloriografos , e Filo-

fofos querem que tudo foi mar
,
) mas de-

pois que foi cultivado de femer-te , e liabi-

tado de tantas , e tão furnptuofas Cidades ^

e miraculofos Pyramides
,
que foram havidos

por milagres do Mundo com íua altura

,

tudo o tempo enterrou não per terremotos
,

mas com terra fobrepoíla
,
que o Nilo trou-

xe das poeiras da Ethiopia , e mais com-
pridas 5 e profundas cavas pêra o centro da
terra , do que em altura febre a face delia

he o monte Tauro. De que são teftemunho

muitos dos noílos que andaram naqucllas

partes , com que nem vem.os Cidades , nem
Pyramides , nem as fete fozes do Nilo , tudo
o enxurro atupio , e fomente lhe leixou a

de Dam iate , e outra de Raxet , e Buruluz
,

per onde defcarrega a foberba de luas aguas

no mar. E por não trazer eues , e outros

exemplos fora de cafa , convertamos os

olhes ao noíTo Tejo , e mais notável ao

Mon-
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Mondego , que fendo hum rio , cujo curfo

fera pouco mais de vinte Jcguas
,

que ha-

verá de Coimbra á Serra da Eílrella , onde
elle nafce , não fe mettendo nelle fenao hu-

ma plebe de riachos de pouca agua , com
que juntos á fua no Veráo he tão pouca

,

que fe paíTa a váo delia ^ em muitas partes

pode tanto com fuás pequenas enxurradas

,

que á viíla de noíTos olhos per efpaço de

cincoenta annos tem cuberto muitos edifí-

cios , e huma ponte debaixo de outra , e

enterrado grandes , e magníficos templos

quaíi té o meio
,
que fará a potencia de ou-

tras aguas 5 e centenas de tantos feculos ?

AíH que ora a opinião dos povos de que

tratamos feja verdadeira , ou falfa , todos fe

aíiirmam que eílas terras
,
que eílam ao pé

do Gate , os primeiros habitadores que ti-

veram 5 foi gente pobre
,
que defeco de ci-

ma da terra Canará
, que he a plana que

diíTemos eftar além delle ; e como em ma-
ninhos fem Senhor vieram aproveitar o que
podiam deftes çapaes , vallando-os , e culti-

vando-os á m.aneira dos adiques de Flan-

dres , té que o tempo , e a continuação do
trabalho os fez fertiles , e viçofos. Final-

mente multiplicada a gente , e o benefício

da cultura , vieram os principaes , e Scnlio-

res daquelle interior do Reyno Canará a

conquiílar efta pobre ^ente j e tanta foi a

cu-
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cubica
,

que lhe venderam a herança que

elles y e íèus padres tinham adquirido per

fuor de leu roílo ; e foi per eíla maneira.

Houve entre elles , e o Principe que os trou-

xe a eíle eftado , hum contrato perpétuo

,

em que cada parentela tomou huma certa

comarca de terra , da qual fe obrigou pa-

gar áquelle Principe , e feus fucceíTores hum •

tanto cada anno , lem mais creícer , ou di-

minuir
,
quer as terras rendeíTem , ou não

,

ao qual direito elles chamam Cocivarado.

E o modo que tem entre li de fe partir eíle

foro 5 he que os Neiquibáres cabeceiras de

aldeã
,
que vem da linhagem dos mais prin-

cipaes daquella povoação , fazem cada an-

no lançamento per todolos moradores , fe-

gundo a poílibilidade de cada hum ; e quan-

do não chega eíle lançamento á contia que
são obrigados pagar, os meímos Neiquibá-

res a póem de lua cafa , as quaes aldeãs re-

partidas por comarcas refpondcm a huma
cabeça , a que chamam Tanadaria ao modo
que vemos nell:e Reyno , cujas rendas fe en-

cabeçam em Almoxarifados , vocábulo Mou-
rifco mxais que natural Portuguez. Correndo
os tempos neíla ordem de vida

,
que tinha o

Gentio do Gate pêra baixo
,

principalmente

nas Comarcas de Goa
,

pagando eíle coci-

varado aElRey de Bifnaga , ou aos Senho-
res a quem elle o dava por comedia : en-

tra-
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tráram os Mouros na índia conquiftando o
Reyno de Decan té fe fazerem Senhores de

Goa ^ com que o Gentio da terra ficou fub-

diío nefta lei de lhe pagar o que dantes pa-

gavam ao feu Príncipe. E ao tempo que
nós entrámos na índia , era Senhor defta Ci-

dade Goa hum Mouro per nome Soai Ca-
pitão d'EiRey do Decan , a que commum-
mente chamamos Sabayo , o qual tinha mui-

to nobrecido eíla Cidade com edifícios , e

trato. E porque com elle , e depois com
feus filhos , e netos , e aíu com outros Ca-
pitães defte Pveyno Decan pela maior parte

do tempo contendemos per guerra , faremos

no feguinte Capitulo relação como os Mou-
ros vieram conquiftar o Reyno Decan , don-

de procederam os Capitães
,
per os quaes ei-

le ao prefente eílá repartido.

CAPITULO 11.

Como os Mouros fe fi%eram fenhores per

conquijia do Reyiw Decan , e ejiado

de Goa,

A Entrada dos Mouros per armas na

. índia 5 entre os Gentios , e elles ha

grande variedade
,

principalmente na con-

cordância dos tempos ;
porque os Mouros

do Reyno Guzarate a efcrevem per hum
modo , os do Reyno Decan por outro , e

as
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as Chronicas dos Reys Gentios de Biína-

gà levam outro caminho ;
porém todos con-

vém niílo
,
que o Conquiriador foi Rey do

Reyno Delij. E ncíla reiaçao que aqui fi-

zemos
5

porque todas eftas Chronicas hou-

vemos , e nos foram interpretadas , fegui-

rcmos o que ora tem os Mouros
,
que fe-

nhoream o Reyno Decan de que falíamos

,

porque fe conformam nuito no tempo com
a Chronica gerai dos Perfis

,
que he o Ta-

righ de que no principio fizemos menção
,

que com outros volumes da hiíloria , e Cof-
mografia Pcríla houvemos daquellas partes.

E feguindo o que dizem eíles Decanijs

,

nos annos de Mahamed de fetecentos e fe-

te
,

que sao mil e trezentos de nofa Re-
dcmpção 5 ho.ive cm o Reyno Dclij hum
Principe Mouro chamado Xá Noíaradim

,

tão poderofo em gente , e eílado de terra

,

que da grande potencia que tinha fuccedco

per gloria de ícu nome querer conquiílar

a índia. Com a qual cubica defcendeo da-
quellas partes do Norte vizinhas ás fontes

dos rios Gange , e Nilo , com grande nú-
mero de gente decavallo, e de pé, té que
veio conquiílando os vizinhos que eram Gen-
tios 5 e chegou ao Reyno Canará

,
que co-

meça do rio chamado Gate
, que he ao

Norte de Chaul , té o Cabo Comorij
, quan-

to ao que jaz do Gate pêra dentro contra

o Ori-
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o Oriente ,
porque delle pêra o mar tem

eílas terras outra repartição em Reynos , e

nome , como já efcrevemos , e pela parte

do Oriente vai enteftar com o Reyno Ori-

xá ; e eftes Reys Gentios deíla grão Pro-

víncia Canará eram aquelies , donde proce-

dem os que ora são de Bifnaga. Feito eíle

Xá Nofaradim Senhor daquelle grande ef-

tado 5 leixou nelle por fronteiro , ao tem-

po que fe tornou pêra Delij , hum feu Ca-
pitão cham.ado Hábed Xá , o qual como
era homem prudente , e cavalleiro

,
peró

que ficou com pouca gente em comparação

do que havia mifter pêra refiílir á potencia

de tanto Gentio , como havia em torno da-

queilas terras conquiíladas , onde dle eíla-

va
5

pouco , e pouco fe fez tão poderofo

com algumas vi6lorias
,
que tomou aos Gen-

tios a maior parte daquelle Reyno Canará.

Finalm.ente aíli per armas , com.o per con-

versão dos Gentios á feíla de Mahamed

,

e per convocação de muita gente de todo

género a que dava foldo , fez hum arraial

de Babylonia , onde fe achava todo género

de gente , de Mouros , de Chriílãos
, por-

que acerca da crença não fazia muita elei-

ção 5 foíFem. bons homens de armas
, que

eíle era o miíler pêra que os queria
, que

o mais dizia elle pertencer a Deos , e que

não lhe havia de tomar fua jurdição que-

rer
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rcr entender na alma de cada hum ; com
os qiiaes modos per efpaço de vinte annos

adquirio tanta gente, que podia per armas

contender com feu próprio Rey. Eílando

na qual profperidade de fortuna faleceo

,

leixando hum filho per nome Mamud Xá
,

ao qual ElRey de Delij confirmou naquel-

ie eftado que tinha feu pai , com lhe poer

encargo de pagar cada hum anno mais hum
tanto do que o pai pagava. PaíTados alguns

annos ^ em que cumprio com eíles pagamen-
tos 5 vendo- fe tão poder ofo ;, começou de
alevantar a obediência que devia a feu Rey

,

não fomente começando negar os pagamen-
tos , mas ainda fendo chamado per elle pê-

ra o ir ajudar a huma guerra
,

que fe lhe

moveo na Perfia , iiao quiz obedecer. E
como quem temia que delbccupado ElRey
daquellas guerras em que andava , lhe ha-

via de vir pedir eftreita conta de fua def-

obediencia , começou de fe liar com El-

Rey do Guzarate
,
que já naquelle tempo

era fenhoreado de Mouros , e aííi com ou-
tros vizinhos pêra fe ajudar com elles. Mas
a fortuna o favoreceo mais , do que elle

defejava : cá Xá Nofaradim faleceo na guer-

ra em que andava , e feu filho que o fuc-

cedeo
,
por razão delia ficou tão desbara-

tado 5 e fem forças pêra contender com Ma-
mud Xá ^ e elle tão poderofo ^ que oufada-

men-
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mente fe intitulou por Rey do Canará,
chamando-ihe Decan. O qual nome dizem
que Ihç foi pofto do ajuntamenlo das di-

verías nações que trazia
,

porque Decanij

quer na língua delles dizer miíliços , donde
ficou áquelles povos

,
que ora habitam aquel-

la terra , ferem chamados Decanijs. E fen-

do efte Mamud Xá já homem de muita

idade , canfado da continuação da guerra

,

e também temendo que feu cílado fe per-

deífe com a grandeza delie por máo go-
verno de feus fucceílbres , em fua vida or-

denou dezoito Capitães
,

per os quaes re-

partio todalas frontarias do feu Reyno. A
hum dos quaes fez Capitão geral fobre os

outros 5 dando a cada hum a Comarca que
lhe coube em forte , que rendeífe pêra

elle , com obrigação de ter continuadamen-

te feita pêra a defensão do Reyno tanta

gente de cavallo, e tanta de pé ; e como
cada hum hia conquiftando mais terras do
Gentio , aíii lhe accrefcentava a renda neí-

Jas , e a obrigação de ter mais gente a fol-

do. Por ter os quaes Capitães mais fujei-

tos , e fe não levantarem com a nobreza

do fangue , e liança de parcntefco , não os

fez de homens livres , fenão de efcravos

próprios , de que tinha experiência per de-

çuríb das guerras ferem homens pêra m.an-

dar gente , e que lhe feriam leaes. E ain-

da
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da pêra os ter mais fubditos , na Cidade

Bider, que elle elegeo por Cadeira, e Me-
tropoli de fcu Reyno , mandou que cada

hum fízeíTe cafas de feu apofenramento ; e

que cada anno tantas vezes foíTe obrigado

vir a clle a rcíidir na Corte certos m.ezes

;

e nas cafas ordinariamente havia de eftar

hlho , ou parente mais chegado
,
que com

defpeza , e apparato repreíentaíle a peiToa

delic Capitão. Dizendo que pois desfazia

fua Corre de peffoas tão principaes , como
elles Capitães eram, convinha pêra honi^a,

e bem de feu eílado , reíidir alli coufa fua

,

que enchelTe aquella obrigação da paz , cm
quanto clles andavam na guerra

,
pois lhe

dava largos rendimentos de terras pêra am-
bas defpezas. As quaes peíToas

,
que reíidiam

na Corte em lugar delles Capitães , no tem-

po que elles mefm.os eram aufentes , em íèu

nome por íinal de obediência , c modo de
mcnage , todolos dias haviam de ir ao pa-

ço dar huma vifta a ElRey , fazcndo-lhe

huma reverencia , a que os Mouros cha-

mam calema , e alguns çumbaia
,
principal-

mente no Malayo. A qual cortezia he hum
abaixar de cabeça ante o Senhor té a pocr

quaíi nos giolhos , e a mão direita no chão

,

e os muito nobres não pÕem a mão no chão

,

mas cm íiia própria perna , iílo três , ou
quatro vezes , ante que cheguem á pefíba

do
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do Senhor ; e chegando a elle , mettem-lhe

a cabeça entre as mãos , dando a entender

que alli lha ofFerece como efcravo íeu
, pê-

ra mandar diípór de fiia vida o que lhe a

ellc aprouver. Então o Senhor , íe eílá fa-

tisfeiío de feus fervicos , tem já feito pêra

aquellas peflbas huma veílidura , a que el-

les chamam cabaia
,
que commummente os

Mouros uíam naquelias partes , comprida
de mangas , cingida , e aberta por diante

com huma aba fobre outra ao modo do
trajo dos Venezeanos. A qual cabaia de

brocado , feda , ou panno , fegundo a qua-

lidade da pcíToa , o Senhor lhe lança fo-

bre os hombros
,

que pêra elles he coufa

de honra , e íinal público que o Príncipe

eílá delle contente. Acabando de receber

eíla cabaia , torna recuando pêra trás , acur-

vando-fe com o corpo , e cabeça outras tan-

tas vezes , como fez á ida , fempre com o
rofto no Senhor , té que fe aíFaíla bem del-

ie ; e fe ha de ficar na cafa , efpera que o
mande aíTentar cm cocaras no chão ^ fegun-

do feu ufo ; e fe he peíToa mui nobre , fo-

bre alcatifas. Porém efte dar da cabaia , e

metter a cabeça entre as mãos , não he to-

dolos dias , fcnao quando hum Capitão dei-

tes , ou qualquer outra peííoa nobre nova-

mente vem á Corte , ao modo que nós te-

mos na chegada ^ ou efpedida pcra fora

,

bei-

i
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beijarmos a mão a ElRey em íinal de obe-

diência : cá o ordinário de cada dia
,
quan-

do cftes vão diante do Principe , não fazem
mais que abaixar a cabeça huma fò vez

,

como nós abaixamos o corpo , ainda que
direito

,
quando fazemos noífa mefura

,
que

quer dizer medida , fegundo a erymologia

do vocábulo , e afto da coufa. Porque abai-

xando-nos per aquella maneira diante d^ou-

tra peíToa , damos a entender que a noíTa

he menos que a ília , donde per transla-

ção
5
quando alguém cm requeriniento , ou

em vendendo pede mais do neceíTario , di-

zemos : Mefurai-vos , nefte entendimento
,

abaixai-vos mais , nao tão alto, E porque
todas eftas ceremonias fe inventaram nas Cor-
tes dos Príncipes

,
por ncllas haver tanta

precedência de dignidades , e eílas fubditas

a hum Principe , chamamos a todas cilas

reverencias , cortesia , derivado de Corte
,

onde tiv^eram feu nafcimento \ o qual vocá-

bulo , Corte
,
parece que veio de Cohors

,

que he Latino
,
que quer dizer a noílb pro-

poíito ajuntamento de gente em aélo de
guerra debaixo do governo de huma pef-

íoa. E como o Mundo todo efti reparti-

do neftas Cortes , em que refidem as cabe-

ças delle
5
que são os Príncipes , cada hum

ordenou modo de fer reverenciado , e obe-
decido. Donde vemos tanta variedade de

Tonu IL P. L Ff cor^



45'o ÁSIA DE João de Barros

cortezias , e entre os bárbaros tão eftranhas

do noíTo ufo
,

que as havemos por rifo , e

elles as noíTas
,

poílo que todas vam a eíle

fim de obediência ; e geralmente todolos

Mouros da índia ufam efte modo que diC«

femos terem eíles Capitães do Re}Mio De-
can. E ainda que eíles reíidentes na Cor-
te ordinariamente haviam de ir todolos dias

a eíla calema , os próprios Capitães não
tendo caufa muito manifefta de occupa-

ção da guer;-a , ou grave enfermidade , ibb

pena de incorrerem em caio de revéis , cer-

tas feílas do anno haviam-fe de apreíentar

ante ElRey, pêra peíToalmente ir fazer ef-

ta calema , tudo iílo a íim de os trazer fu-

jeitos 5 e fe não rebelarem. Mas como os

eftados nunca permanecem em hum fer , e

quanto maiores , e mais cautelas de fujei-

çio , tanto maior cauía pêra fe perderem
,

polo cuidado perpétuo que os fuj eitos tra-

zem de fe libertar ; fuccedendo o tempo , e

outros Reys , e Capitães depois deíles
, que

não foram muitos
,
peró que havia eílas ca-

lemas , e chamáram-fe eftes Capitães efcra-

vos d^ElRey , e elle Rey em nome
, pou-

co , e pouco veio a não ter mais poder

,

e fer , do que tem huma eftatua , fer ado-

rada de muitos , fem ter afto , ou potencia

pêra coufa alguma. Somente tinha de feu

aquella Cidade Bider com fuás Comarcas,
em
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em todo mais era hum paralytico , ou (por

melhor dizer) era cativo, e elles os livres

;

e por fe íufter , e confervar , fuítinham a

elle. E ao tempo que nós entrámos na ín-

dia , de dezoito Capitães que Mamud or-

denou
, já huns fe tinham feito Senhores

do eílado dos outros , de maneira que não
havia mais que eíles , o Sabayo , Nizama-
luco , Madremaluco , Melic Verido , Có-
ge Mocadão , o Abexij capado , Cótama-
luco , os quaes eram mui grandes Senho-
res em eílado de terra , e riqueza de dinhei-

ro. E o mais poderofo de todos era o Sa-

bayo Senhor de Goa
, que (como ora dif-

femos ) fegundo a nova que Timoja deo a

AíFonfo d'Alboquerque , era falecido ; e pe-
la parte que temos de feu eílado

, que he
eíla Cidade Goa cabeça delle naquelle tem-
po 5 diremos como fubio a tanta potencia.

Segundo a geral opinião daquelles
, que

fabiam os princípios da fortuna deíle Sa-
bayo , elle era natural da Períia de huma
Cidade per nome Sabá , ou Savá

, porque
per hum modo , e per outro a nomeam os
Parfeos , os quaes quando formam os no-
mes patronímicos , dizem de Sabá Sabaij

;

de Fars pola Períia Farfij ; e de Armen
por Arménia Armenij , e por eíle modo
formara todolos outros j e fegundo eíta ver-

dadeira formação ^ havemos de chamar a
Ff ii et
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eíte homem Sabaij , e nao Soay , ou Sa-

bayo , como nós formamos. Eílc fendo mo-
ço pequeno , feu pai

, que era homem de

pouca forre , e ganhava fua vida á porta

de fua cafa a vender fruirá , o deo a hum
mercador groíTo da terra , o qual polo achar

diligente , e fiel em feus tratos , depois que

foi homem , o m.andou com vinte cavai-

los á índia 5 dos Parfeos que fe carregam

em Ormuz , e chegou a ella em conjunção

que os vendeo de maneira
,

que de hum
fez cinco. 1 ornando a feu Senhor com o
emprego delles , em que também ganhou
muito , torncu-lhe fazer outra armação de

cincoenta , dos quaes primeiro que chcgaf-

fem á índia
,

por má navegação lhe mor-
reram os dous terços ; e os que lhe fica-

ram 5 vendeo por féis mil pardaos : e ou

que não fe atreveo tornar ao Senhor com
tamanha perda , ou que a Fortuna o chama-

va ,
(porque ella poucas vezes leva alguém

a fummo eílado, fenao per meio de algum
crime comm.ettido

,
) leixou-fe ficar naquel-

le Revno Decan com o dinheiro , e foi

viver com o Rey da terra. Outros dizem
que o mefmo Senhor

,
por ter vendido ef-

tes cavallos a ElRey , e não poder haver

pagamento delles , em modo de prefente

lhe deo e^e Sabayo , fendo moço bem dif-

poílo, como quem lhe dava hum efcravo^

€ def-
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e deíla entrada qualquer que ella foi , tan-

to que tomou armas , começou fazer taes

ferviços
,

que pouco , e pouco veio a tan-

to
5

que llie deo ElRey a Cidade Calber-

gá que a ccmeíTe. E daqui começou a con-

quiílar as terras dos Gentios do Rcyno de
Bilhaga

,
que tinha por vizinho , té que

com hnm grande poder de gente veio to-

mar a Cidade Goa
,

que havia poucos ân-

uos
5

que era povoada dos Mouros
,

que

fugiram de Onor , como diffemos. Da qual

Cidade , ao tempo que a clle tomou , era

Senhor hum Alouro per nome Melique Hó-
cem , homem que naquclle tempo que lha

o Sabayo tomou matando a clle , tinha nel-

la doze mil homens. Finalmente feito Se-

nhor da Cidade , tomou as terras a cila ili-

jeitas
,
que eram de grande rendimento por

ferem eftas tanadarias Pondd , Cupa , Safe-

te 5 Antruz , Cintacora , Bardes , Trenar

,

com eftoutras que eram nos portos de m.ar

,

aíli como Banda , Colator , Curai. E a fo-

ra eílas tanadarias , tinham no fertao , e nos
portos de mar muitas Cidades , e Villas del-

ias que lhe deo EIRey , e outras que ga-

nhou a poder de ferro , de que eílas eram
as principaes , Bifapor metropoli fua , Ra-
chur , Perzabar , Bichocondá , Vay , Cal-

bergá , x\lapor , Cuimalá , Crará , Kuy ba-

ga , Bilgão
5

Querhij , Meriche , Pandará-

por.
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por 5 Seguer , Calchorá , Neril , Panellá

,

Cintacora , Banda , e outras
,

que fe verão

em asTaboas da noíTa Geografia. A cauía

que dizem porque eíle Capitão veio a fer

mais poderoíb que os outros , foi
,
porque

lhe coube em forte eftas terras dos portos

de mar
,

perque havia toda a entrada , e

fahida das mercadorias da maior parte do
Reyno Decan , e aín do Reyno Bifnaga.

O qual Sabayo dos outros Capitães era

mui mal quifto ; porque morrendo o feu

Rey ,
que elles tinham como eílatua , lei-

xou hum filho herdeiro moço de doze ân-

uos ; e como eíle Sabayo fe achou cm Bi-

der no tempo que ElRey faleceo , houve
feu fello á mão , e abrindo feu teílamento

,

porque o não achou á fua vontade , fez

outro , em que fe fez Teílamenteiro , e Go-
vernador do Reyno , e tutor do moço. Tor-
nado a cerrar, e a feilar o teílamento com
a chapa , e fello d'ElRcy

,
publicamente

com adlos folemnes o mandou abrir, e lo-

go em continente notificou aos Capitães a

morte d'ElRey , efcrevendo-lhe que nenhum
boliííe comfigo , antes eíliveíTem em fuás

terras
,

por quanto cumpria aíli ao ferviço

d'ElRey , e paz de todo o Reyno
,

pois

fabiam quantos infultos fazia gente folta

,

que fe alevantáram nos taes tempos. Final-

mente dahi a poucos dias cafou o novo
Rey
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Rey com hiima filha fua por ficar mais ab-

íbluto Senhor ; e pofto que eram eftas cou-

fas mui notórias , o grande poder que ti-

nha fez encolher os outros
j

porque além

de fer grão Senhor em terras , e poderofo

de gente de guerra , e apparato delia , era

mui rico de dinheiro. Cá íegundo fama

,

fomente o eítado de Goa lhe rendia qui-

nhentos mil pardaos
,

por eíta maneira : a

Cidade cem mil , entrando niílo a renda

dos cavallos que traziam de Ormuz , ou da
coíla Arábia : cada hum dos quaes paga
de entrada quarenta pardaos , e dous de
corretagem em m.odo de portagem

,
pêra

os poderem metter per aquelle porto em o
Reyno Decan , e Bifnaga , ou pêra a pró-

pria terra. Outro rendimento era das trinta

aldeãs ,
que a Ilha , como diíTemos , tomou

o nome , de que os Gentios lavradores pa-

gavam féis mil c quinhentos pardaos ; e as

Ilhas 5 ou leziras de Divar , Choran
, Juáa

três mil e novecentos ; e os paíTos
,
per que

entram , e fahem da Ilha de Goa á terra

firme
,

que são Pangij , Daugij , Gondalij
,

Beneílarij , Agacij rendiam as fuás entra-

das , e fahidas dous mil e duzentos pardaos.

Além deílas rendas
,

que eram direitos , e

empoííos nas entradas , e fahidas per terra

,

lia própria Cidade havia eíloutros , aíFi do
que vinha de fora per mar , como do que

fe
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fe fazia nella ; o que fe chama Ornando-

vij 5 cantuniia , a praça
, pannos , bete-

le , efpeciaria , canybo , boticas , ortaliça

,

apas 5 fogueos , tudo iílo rendia trinta e três

mil e tantos pardaos pouco mais , ou me-
nos. E pofto que no tempo do Sabayo

,

e íeu filho o Hidalcao nao andavam eílas

rendas tao altas , como agora em noíTos

tempos andam
,
que fomente os cavallcs

importam oitenta mil pardaos , havia em
tempo delles muitas terras, que traziam os

Mouros , as quaes ElRey D. Manuel , de-

pois que eíla Cidade foi noíTa , as mandcu
per Aifonfo d'Alboquerque repartir entre

CS primeiros cafados , e povoadores da Ci-

dade. De maneira
,

que fe as outras cou-

fas crefcêram com a nobreza , e trato da

Cidade , o que per aqui crefce ao tempo

dos Mouros , fe refaz por as terras que el-

les traziam , cujo rendimento aqui nao con-

tam.os por nao vir á noífa noticia , nem
menos outros tributos , e rendimentos

,
que

havia na Cidade conformes á torpeza de

fua fedia , aíli como cafa pública , onde

todos podiam ir jogar , de que tinha hum
tanto o Senhor da terra ; e fe jogava o po-

vo em outra parte, era mui punido porif-

fo , e outras coufas deíla qualidade
,

que

com ncíTa entrada naquella Cidade foram

deílcrradas delia ^ como públicos pecca-

dos.
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dos. Somente fabemos que por eíles Mou-
ros

,
que viviam cm Goa , eftarem fempra

com a efpada na máo , e poíla na gargan-

ta dos Gentios da terra , além do ordiná-

rio
,
(fegundo elles dizem, ) os avexavam com

mil modos de tyrannia , com que o rendi-

mento da Ilha a elles era maior , do que

o nós arrecadamos. Porém quanto ao ren-

dimento das terras firmes das Tanadarias

que nomeamos , e outras que jazem ao pé
do Gate , eílas comia o Sabayo com a lan-

ça na máo , tendo fempre nellas gente de

guarnição. Porque como cilas eram dos Gen-
tios encabeçadas naquellas terras da gera-

ção dos primeiros povoadores , a que el-

les chamam Neiquibáres
,
quando os Mou-

ros as conquiíláram delles , não tiveram tan-

ta força
,

que lhas pudeíTem defender ; e

recolhidos á ferra do Gate , e lugares af-

peros 5 onde fe bem podiam defender , al-

gumas vezes defciam ás terras chans dcflas

Tanadarias
,

quando viam a fua , e rouba-

vam o rendimento ; e quando o não po-
diam haver , faziam qualquer infulto , e tor-

navam-íe recolher á montanha. Nefte fo-

ro , e eílado achou AíFonfo d'Alboquerquc
a Cidade Goa com todalas terras a ella fub-

ditas , as quaes per morte do Sabayo , ( fe-

gundo o Capitão Timoja lhe dlíTe
, ) edavara

meias alevantadas , e feu filho o Hidalcao

oc-
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Gccupado na paz , e aíTocego da fua heran-

ça
,
porque pelo ódio que diíTemos que os

outros Capitães tinham a feu pai , como
o viram morto , cada hum começou de
morder per onde podia , e efta era a con-

junção
5
que Timoja dizia a AíFonfo d'Al-

hoquerque
5
que não devia perder ; e o que

lhe fuccedeo com fua chegada á barra de
Goa^ fe verá neíle feguinte Capitulo.

CAPITULO III.

Como j^jfonfo ã"Alhoquerque tomou a Cida^

de Goa
,
por razão de huma víSloria

, que

D. António de Noronha houve em o

< Caftello Pangij ,
que ejiava na

entrada do rio.

SUrto AíFonfo d'Alboquerque fobre a

barra deíla Cidade Goa
,
(como diífe-

mos
, ) pofto que Timoja lhe tinha dito que

com toda a frota podia ir pelo rio aílim.a

té a Cidade , e que elle o metteria dentro
;

por fe mais fegiirar na verdade , mandou
D. António de Noronha feu fobrinho Ca-
pitão da náo Cirne

,
que com o Meílre del-

ia , e alguns Pilotos da Arm.ada , foífe em
o feu batei fondar o rio , e com elle Timo-
ja , e alguns dos feus navios de remo pêra

o encaminhar. Vendo alguns Capitães das

outras náos que D. António hia fazer cita

obra
y
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obra 5 feguíram a ília efteira nos bateis das

iiáos de lua capitania , como quem defejava

dar fé do que lá hia dentro. E indo todos

ao longo da Ilha aífaÍLados da terra firme

fronteira
, Jorge Fogaça Capitão de huma

caraveIJa , como levava hum paráo da ter-

ra leve , tomou a dianteira ; e em querendo
defcubrir huma ponta que fazia a terra , deo
de fubito com hum bargantim de Mouros

,

que vinham ver o que^azia a noíTa Arma-
da. Tanto que Jorge Fogaça vio o bargan-

tim , a grão p relia remou rijo com defejo

de lhe chegar ; mas elle vinha tão bem re-

mado , que fe acoiheo a huma força cha-

mada Pangij • com humx baluarte que os Mou-
ros tinham feito , em que efcava aíTeftada

muita artilheria pêra defensão da entrada do
rio. D. António

5
quando vio que Jorge Fo-

gaça arrincava rijo , poílo que com a pon-
ta não viííe o bargantim , fez outro tanto

com os mais bateis que o ícguiam té irem
dar de rofto com o bahiarte. Com vifta do
qual

,
poilo que ficaram fufpenfos

,
por não

moftrar fraqueza aos que eílavam dentro

,

movido do eípirito da vicloria
,
que os cha-

mava , fem faber o perigo que tinha dentro
na fortaleza, que eram quatrocentos Mou-
ros , entre os quaes havia alguns de cavai-

lo
,
poz o peito em terra, e"foi aífi tão de

fubito , e deípachadamente feito
;,
que não

hou-
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houve acordo entre os Mouros de poer fo-

go á artilheria, mas como gente que aco-

de a arroido da maneira que íe acha , def-

ordenados vieram receber os noíTos , onde
houve huma crua perfía de ferro per hum
grande efpaço , té que não podendo os Mou-
ros foíFrer o jogo das lançadas, e cutiladas

dos noíTos
,
parte dos quaes já eríim dentro

na fortaleza por entra remv por as bombar-
deiras , em lugar de fe elles recolherem

nella , fugiam pêra o campo , fem darem por

as palavras de feu Capitão
,

que era hum
Turco de nação chamado Yáçuf Gurgij

,

homem valente de fua peíToa , fegundo alli

moílrou 5 té os noíTos lhe aleijarem huma
mão

,
que o fez recolher-fe em hum cavai-

lo acubertado em que andava , e aífi fe foi

aprefentar a Goa , onde já achou outros

tão aííinalados
,

que lhe levaram a diantei-

ra 5 da ida dos quaes a fortaleza fcou def-

pejada. Aífonfo d'Aíboquerque quando em
baixo ouvio os trons de algumas peças da

artilheria , a que os Mouros puzeram fo-

go 5 entendeo que pelejava D. António , e

a grão preíía mandou todolos bateis , e na-

vios de remo que acudiíTcm : e poilo quç^^

fua chegada foi já tarde , fegundo a coufa

foi- brevemente feita, todavia ainda ajuda-

ram a defpejar o caílelio dos Mouros que

eftavam dentro. Timoja quando vio que

D.
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D. António tomava per forte aquella forta-

leza , e as ajudas que tinha , fem a fua Uiq

fer neceíTaria
,
paíTou-fe da outra banda da

terra firme , onde eftava huma maneira de

baluarte com artilhcria , e obra de trinta

homens que a guardavam ; e como era ca-

valleiro de fua pefíba , aíh como poz os

olhos nella , aíli lhe poz as mãos , de ma-
neira que imitou a D. António na vicioria

que houve ; e recolhendo cada hum per

fua parte artilheria , e mxiferia que acharam.,

foram fazer a outra obra de fondar o rio

té huma eftacada que os Aiouros tinham

feita
,
que o atraveífava hum pedaço aílima

deílcs baluartes. Além da qual eílavam hu-

mas grandes barcas a feu ufo com m.uita

artilheria pêra dalli varejarem qualquer náo
,

ou navio que chegaíTe á eftacada , tudo tao

defenfavel que parecia coufa de grande pe-

rigo a fubida aííima. E notadas eílas cou-

fas , tornou-fe D. António ás náos , onde
foi recebido com muito prazer da viéloria

daquelle accidental cafo , o qual deo tanto

animo , e alvoroço na gente
,
que começou

Aífonfo d'Alboquerque com muha diligen-

cia dar ordem ao neceíTario pêra desfazer

aquella eftacada , e ir tomar o poufo defron-

te da Cidade. Mas Noftb Senhor , em cujo

poder eftam todalas viélorias
,
quiz que não

foíTe efte trabalho adiante
^

porque na vi-

fto-
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floria que íe houve do Capitão Yáçuf Gur-
gij , liouveíTemos fem mais Tangue poííe da-

quella Cidade Goa. Porque elcapando elle

da entrada do baluarte com a mão direita

aleijado , foi-fe aíli aprcfentar aos princi-

paes Governadores delia , reprefentando a

oufadia , e fúria dos noíTos , e reílemunhan-

do com íua aleijão
,
que em nenhum modo

fe podia defender delles , tomando por ra-

zão principal , além de outras , o que em tão

breve tempo , e tão poucos homens fizeram

fem temor , nem conielho , fomente movi-

dos com huma braveza , e fúria de feras

irracionaes femettiam na boca das bombar-

das fem darem por fogo , nem ferro
, que

fariam indo apercebidos, ejuntando-fe tan-

to número de gente , como poderia vir na-

quella frota ? que feu voto era
,
que elles com

algum bom partido deviam entregar a Ci-

dade , e ifto ília denunciar ao Hidalcão. Ef-

pedido efte Yáçuf daquellcs principaes da

Cidade , com quem teve eíla prática , levan-

do comíigo parte da gente de guarnição que

tinha , e outra que fugio , foi-fe a hum lu-

gar nove léguas de Goa chamado Chandra-

gão , onde fe poz em cura , mandando reca-

do ao Hidalcão em que perigo ficava a Ci-

dade , e o eftado em que ficava pola de-

fender, e o que lhe parecia que fe niílo de-

via f^^r
,

pois os trabalhos p em que dlc

an-
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andava, lhe não davam mais lugar pêra lan-

çar aqueila gente da Cidade , que naquelle

primeiro Ímpeto elle havia de haver por fua

té o tempo lhe dar modo pêra a cobrar.

Os principaes delia , de que le elle efpedio

per hnal confelho , depois de m.uitos deba-

tes , c pareceres , aíTentáram que vifto como
o Hidalcão andava tao occupado em cou-

las
5
que ao prelente importavam mais que

aqueila Cidade , á qual não podia mandar
tão preíles foccorro

,
por quão apartado an-

dava daquella coíla do m.ar
,
que mais pref-

tes não íe fizeíTem os noíTos fenhores delhi

,

fegundo eram apreíTados no commettcr , de-

viam fazer entrega delia ao Capitão mor
com algum bom partido ; e que depois

,

quando o HidaJcão tiveíTe menos oppref-

soes, tempo lhe ficava pêra a recobrar. Al-
guns querem dizer que muita parte defte te-

mor geral acerca dos moradores daquella

Cidade procedeo de hum Gentio Bengala
de nação , o qual andava em habito de"jo-

gue
5
que he a mais eftreita Religião delles

,

e per as praças de Goa havia pouco tempo
que per muitos dias andou dizendo

, que
aqueila Cidade cedo teria novo Senhor, e
feria habitada de gente eílrangeira contra

vontade dos naturaes , e outras coufas
, que

refpondiam aos primeiros fmaes que viram
da noíFa Armada. E como o povo tem ef-

tes
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tes Jogues por homens fanftos , ecrem que
todas íiias palavras sao profecias , e pêra

eile eíFedo Deos abrio a íiia boca, accreí-

centando os principaes da Cidade o que ef-

te táo publicamente tinlia dito ao mais que
teílemunhou o Capitão Yáçuf Gurij ; man-
daram ao outro dia certos homens honra-

dos , hum dos quaes fe chamava Aliralle,

pedindo paz a Affonfo d'Alboquerque. Di-

zendo que elles fe queriam entregar a elle

como a Capitão mor d^ElRej de Portugal

,

por faberem o defejo que o Hidalcao feu

Senhor tinha da amizade de tão grande , e

poderofo Rey ; e que quando elle Hidal-

cao diíTo tiveíTe defprazer
,
(o que elles não

criam
, ) já pelos méritos defra obediência

mereciam todo bom tratamento de fuás pef-

foas , e guarda de faas fazendas : que lhe

pediam que com eíla condição os quizeíTe

receber debaixo de fua bandeira pêra po-

derem ficar em fuás cafas , e fazendas tão

pacíficos , e feguros , com.o d'ante eílavam :

cá d'outra maneira menos perigo feria efpe-

rar a ventura das armas
,

que leixar a pá-

tria , ou liberdade. O qual requerimento

AflFonfo d'Alboquerque concedeo de mui
boa vontade

,
poílo que a gente de armas

quizera cevar o feu defejo na entrada da-

quella Cidade per armas ; e já quando elle

furgio diante delia
,

que foi a dezefete de

Fe-
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Fevereiro pola confirmação dos apontamen-

tos queMiralle levou, foi a frota recebida

com feíla dos naturaes da terra , íahindo to-

dos receber AíFonfo Q'Alboqucrqiie á praia

,

entregando-lhe as chaves da Cidade com
palavras da coníiança que nelle tinham da
fegurança de luas peíToas , e fazendas , co-

mo fe foiTem antigos vaíTallos d'EiRe7 Dom
Manuel de Portugal. Acabado o qual acto

,

aprerentáram-lhe hum cavallo acobertado

á fua ufonça , em que elle AíFonfo d'Aibo-

querque entrou na Cidade , cercado de to-

dos os Capitães , e gente de armas , e de
envolta os principaes da terra que o leva-

ram com aquelia pompa de triunfo de paz
,

a huns paços do Sabayo cafas magnificas

,

e grandes , onde fe apofentou. E porque
nos apontamentos que AíFonfo d'Alboquer-

que aífentou com Miralie fobre eíía entrega

da Cidade , foi
,
que os Turcos , e Rum.es

,

por ferem eftrangeiros , e gente condufta a

foldo pêra guerra , fe haviam logo de fahir

da Cidade ; em os noíFos entrando per hu-
ma porta , fahíram elles per outra

, paíFan-

do-íè a terra firme, fem levarem mais fazen-

da que fuás peíFoas
,
porque toda a mais

,

e aíli a que o Sabayo alli tinha , havia mif-

ter pêra guarda, e provimento da Cidade.
Tomada a entrega defta tão illuílre Cida-
de , o primeiro final que AíFonfo d'Albo-

Tom. 11. P. L Gg quer-



466 ÁSIA DE João de Barros

querque quiz dar de íi , da paz , e juíllça

em que havia de manter atodolos morado-
res delia , foi aíH em Portuguez , como em
lingiiaCanarij da terra , mandou lançar pre-

gão que nenhum mercador eílrangeiro , ou
natural fizeffe alguma mudança de íli.a fa-

zenda 3 ou peflba , mas que abriíTem fuás

tendas , e vendeíTem fuás mercadorias na

paz , e iegurança que lhe tinha dado ; e que

nenhum Portuguez foííe ou fado tomar al-

guma coufa contra vontade de feus donos
,

nem aos da terra fizeíTem. algum defprazer,

ora fofiem Mouros , ora Gentios fob gra-

ves penas , os quaes pregoes quietaram to-

da a Cidade, que ainda não eílava fegura

de nós. Entre outra muita miUniçao que Af-

fonfo d^Alboquerque achou
,
que o Sabajo

tinha naquellas caías do feu apofento , e aC-

li na Cidade , foram muitas armas , artilhe-

ria , velame , e enxarcea de oito velas , en-

tre náos , e galeões , e outros navios de re-

mo que alli eftavam , huns delles no mar , c

outros em eílaleiro , de que alguns não eram
ainda acabados ; e aíli achou huma eílreba-

ria do Sabayo com muitos cavallos , os

quaes ferviam agente que alli tinha de guar-

nição y e além deíles comprou Affbnfo d'Al-

boquerque vinte a hum Mouro Parfeo
, que

alli eílava per nome Mir Bubáca , de oi-

tenta que trouxera pêra vender. O qual

dif-»
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diíTe
,
que a fua principal vinda era a certas

coufas ,
que o Xeque limael Rey da Per-

fia feu Senhor o mandava como Embaixa-
dor negociar com o Sabayo ; e por fazer

algum proveito naquclla viagem do dinhei-

ro que trazia pêra fua defpeza , trouxera

de Ormuz aquelles cavallos
, por faber que

tinham alli boa valia. AíFonfo d'Aiboquer-

que labendo quem elle era , o tratou hon-
radamente , e mandou-Ihe pagar os caval-

los por o eftado da terra
,
que foi a razão

de duzentos cruzados cada hum , com o
qual Embaixador ,

quando íè partio , elle

mandou Ruy Gomes de Carvalhofa , e hum
Fr. João Frade da Ordem de S. Domin-
gos com huma carta a ElRey de Ormuz

,

e outra a Coge Atar feu Governador
,
pe-

dindo-lhe que a cilas duas peíToas
, que el-

le mandava ao Xeque Ifmael , deíTem ca-

vallos , e todo bom aviamento pêra irem

em companhia daquelle Embaixador. O que
não houve eííeílo

,
porque Coge Atar náo

quiz que paíTaílcm a terra firme , e deo or-

dem como hum morreo de peçonha em
Ormuz , e o outro fe tornou pêra a índia.

Nem menos houve eíFefto humia encom-
menda, que mandou dar da fazenda d'El-

Rey a outro Mouro por nome Coge AmJr

,

também natural da Perfia , o qual era mer-
cador abaílado ^ e mui conhecido naquelía

Gg ii Ci-
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Cidade 5
por coílumar trazer alli cavallos

,

e efte levou em huma náo íua o Embaixa-
dor do Xeque Ifmael , e peíToas que AíFon-

fo d'Alboquerque com elle mandou. Epor
eíle Coge Amir fer homem tao conhecido,

lhe mandou dar alguma flizenda d^ElIlej
,

e huiiia náo da terra das que fe alíi toma-

ram , obrigandò-íè trazer nella o retorno da
fazenda em cavallos de Ormuz pêra ajuda

da defensão da Cidade ; e a caufa de não
cumprir foi, porque ao tempo que elle tor-

nava com elles , veio ter a Dabul , e entre-

gou os cavallos ao Hidalcao
,
por Aifonfo

d'Alboquerque ter perdido per guerra efta

Cidade. Pêro depois que a tornou cobrar

,

fendo já paíTado muito tempo , tornou eíle

Coge Amir com huma armação de caval-

los a Goa ; e não fe pode tanto encubrir

,

que não foíTe prezo , e pagou o que devia

por vinte e íinco cavallos que deo. Além
defias peííoas ,

que Aifonfo d'Alboquerque

defpachou pêra fora , depois que tomou a

Cidade , mandou também hum Cavalleiro

per nome Gafpar Chanoca a ElRey de Nar-

ílnga , fazendo-lhe faber como tomara aquel-

la Cidade , com offertas
,
que fazendo elle

guerra aos Alouros do Rejno Dccan , elle

por os feus portos do mar os apertaria de

maneira pêra totalmente os lançarem da ín-

dia. E com eftoutros requerimentos
,

que

déf-
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déíTe elle lugar a fe fazer hiima fortaleza

em Baticalá por fer terra fua , requerimento

que já dependia do tempo do Vifo-Rey

D. Francifco d'Almeida : a qual ida não

fundio mais que palavras geracs
,

que El-

Rey de Narfmga deo de ii
, poílo que re-

cebeo ella emíbaixada com folemnidade. E
a cauíci diíTo foi

,
porque o Hidalcao na-

quelle tempo fez paz com dle
, por acudir

a Goa
, ( como fe neíle feguinte Capitulo

verá 3) e ElRey queria primeiro ver quem
ficava melhor

,
pêra fe determinar , e outro

tanto fez ElRev de Eengapor , vaffailo def-

te 5 a quem AÍTonfo d'Alboquerque por fer

em camiinho mandava também Gafpar Cha-
noca. CAPITULO IV.

De ãlgiiraas coufas ,
que AjfoTifo cVAl-

hoqiíerque fez em Goa em quanto o Hidal-

cao a não veio cercar : e depois que entrou

fia Ilha 5 Affonfo d''Alhoquerque leixcu afor-
taleza ^ e fe recolheo ãs 71dos,

AFfunfo d'Alboquerque como teve pof-

fe da Cidade , e vio o fuio delia,

logo fez fundamento que alli liavia de fer

cabeça de todo o eilado da índia
; porque

além de fer coufa mui deíeníavel por ra-

zão de eftar naquella Ilha Ticuarij , a Co-
marca era mui proveitofa aíFi per Armada

,

que
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que havia de correr toda a coíla do Cabo
Comorij té a enfeada de Cambaya

,
por

eflar quaíl no meio delia , como por fer a

principal entrada de todo o commercio do
Reyno Decan , e Naríinga , de maneira que

ficava hum jugo pêra Mouros , e Gentios

,

e mais tirava fer huma acolheita de Ru-
mes , onde elles já começavam crear raí-

zes. Por tirar o qual inconveniente, e por

ver a efperança que elle AíFonfo d'Albo-

querque teva delia, ordenou logo de a for-

talecer mais do que eílava , temendo tam-

bém que o Hidalcão não havia de querer

perder tamanho eílado , como era eíla Ci-

dade, com as terras 5 e tanadarias a ella fu-

jcitas. E poílo que logo não teve modo
pêra haver cal pêra a fortalecer como de-

fcjava , com pedra, e barro a repairou o
melhor que pode , mandando atalhar a for-

taleza , do qual atalho tomou a parte da

ferventia do mar , e aproveitou-Ihe pêra ef-

ta obra mjji ta pedraria lavrada dehuns edi-

fícios antigos
5

que eílavam perto da Cida-

de , repartindo eíie trabalho per os Capi-

tães das náos , fervindo cada hum feu gi-

ro com fua gente ; e D. António de No-
ronha feu fobrinho era o principal no tra-

balho
,

por UiQ elle ter dado a capitania

dcíla í^ortaleza. Á qual obra também acii-

dio muita gente dos Canarijs da terra, que

foi-
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folgavam ganhar jornal por lhes fer mui
bem pago , o que cauíou em pouco tempo
fer acabada , e os Gancares fe virem a Af-

fcníb d'Alboquerque , dizendo
,

que pois

dlc era Senhor de Goa , e as tanadarias

das terras firmes eram obrigadas com.o a

cabeça acudir a ella com o rendimento que

deviam em cada hum anno
,
peio qual tri-

buto elle as havia de ter em paz , e defen-

der , lhe pediam que mandaííe Tanadares

ás tanadarias , aíli pêra arrecadarem eíla ren-

da , como aos defender do m.al , e dam-
no

,
que recebiam dos Mouros que fahíram

dalli , os quaes andavam em magotes per

eífas aldeãs roubando , e a vexando o po-
vo Gentio. Affonfo d^AIboquerque poreílcs

Gancares ferem as cabeceiras das aldeãs

,

Que , como diíTemos , fazem, o lançamento

do tributo que pagam, os agazaihou bem,
agradecendo-lhes aquella obediência , e que
logo proveria em feu regimento. Pêra guar-

da dos quaes ordenou alguma gente da nief-

ma ilha do Gentio Canarij com feus Nai-
ques

,
que sao os Capitães delies a pé , e a

cavallo , a capitania dos quaes deo a hum
Diogo Fernandes

,
que por os fcrviços aue

alli fez foi depois Adail de Goa ; e vindo
a eíle Rcyno , fempre foi chamado per ef-

te nome
,

que aíli ganhou com honrados
feitos. Além da qual gente

;,
que elle Adail

tra-
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trazia por razão de feu officio , ordenou mais

pêra a guarda dos paffos , aífi no mar , co-

ino na terra , Capitães
,

que vigiaíTem , e

rodeaiTcm toda a Ilha. E porque toda efra

guarda não fe podia fazer com a noíTa gen-

te 5 e entre os Mouros havia algumas peí^

foas honradas , a que Aíionfo d'Alboquer-

que queria comprazer
,

por fe melhor go-

vernar a terra , deo a capitania de quatro-

centos peães Mouros a hum chamado Mir
Cacem

,
por fer homem pêra iíío , e com

que a gente folgava de andar. O qual tam-

bém havia de andar vigiando os paíTos da
Ilha

, que não vicíTem alguns Mouros da

terra firme roubar as aldeãs , e a Timoja
deo a capitania de todo o Gentio da terra

por faber feus coftumes , com oíricio de

Tanadar mor de toda a Ilha. Andando á

vigia , e guarda delia per eíle modo , fa-

zendo Aífonfo d^Alboquerque fundamento

de invernar alli té acabar de aíTentar as cou-

fas daquella Cidade
,

por fe não gailarem

com as chuvas as enxarceas das náos , man-
dou defapparelhar algumas , e efpcdio a

Francifco Pereira Coutinho
,

que com a

fua caravella foííe a Cochij por alguns ap-

parelhos pêra poer alguns navios em efca-

leiro , onde eftavam as náos dos Mouros

;

e aífi efpedio a Francifco Pantoja em o na-

vio Saneio Efpiriío carregado de manti-

men-
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mentos pêra a fortaleza da Ilha Çocotorá,

e trazer leu fobrinho D. Affonfo , da qual

ida atrás contámos fua viagem. Depois por

ter nova que algumas náos de Ormuz , e

da cofta da Arábia eftavam em Baticalá car-

regando pimenta , e outras cfpeciarias ,

com voz que era arroz , e mantimento

,

mandou Jorge da Silveira , e com elle ef-

tes Capiíáes Fernão Peres d'Andrade , Si-

m.ao d^Andrade feu irmão , e Francilco Pe-

reira
5
por íer ja vindo de Cochij

,
que foC-

fem dar hum.a cata a eflas náos ; e achan-

do-lhe alguma eípeciaria , a tomaíTem ; e

também que carregalTem os navios de ar-

roz , e todo outro mantimento pêra aquel-

le inverno. E porque Jorge da Silveira achou
neílas náos muita eípeciaria , fez o que lhe

^Aífonfo d'Alboqucrque m.andou , icvando-

25 a Cochij ; e Fernão Peres , Simão d'An-
drade , c Francifco Pereira tornaram a Goa
carregados de mantimento

,
que foi a vida

de todos 5 fegundo as coufr.s fuccedêram.

Feitos eftes provimentos , havendo já qua-

tro mezes que as coufas cfravam em eíla-

do de muita paz
,
pingando as tanadarias o

que eram obrigadas pagar , começaram as

mais chegadas ao pé da ferra nao pagar
feu quartel

,
porque os Mouros davam neí-

las , c roubavam tudo ; e outros com nova
que oíiidalcão fe fazia preftes pêra vir fo-

bre
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bre a Cidade ^ rebeláram-fe : ao que AíFon-

fo d^Alboquerqiie mandou algumas vezes

o Adaii Diogo Fernandes com gente de pé ,

ecavallo ; mas aproveitou pouco, porque
andava já com as novas da vinda do Hi-
dalcão toda a gente alevantada. E porque
alguns Mouros dos principaes lhe diziam

que trabalhafle por haver a feu iervico o
Capitão Yáçuf Gurgij

,
que dalli fora com

a m.ão aleijada
,
porque elle pacificaria mui-

to o alvoroço da g^^ntQ
,

por fer homem
,

que acerca de todos tinha miuito credito

,

e era coílumado á guerra daquellas partes

,

e mais eftava em. tempo pêra facilmente o
haver

,
por elíe eílar ainda em o lugar Chan-

dragâo temerofo de ir ante o Hidalcao

,

mandou AíFonfo d'Albcquerque a elle o
Adaii Diogo Fernandes , e em ília compa-
nlúa Mir Alie , o Mouro honrado

, que da

parte da Cidade veio a AíFonfo cPAlboquer-

que tratar da entrega delia, por eíle fer o
que miOvia eíle negocio , e a principal in-

culca delle. E como ao tempo que AíFon-

fo d'Alboquerque mandou eíle recado , era

já no fim de Maio , em que naquellas par-

tes fe começava o inverno , e o Hidalcao

tinha abalado com feu exercito pêra vir cer-

car a Cidade , do poder , e apparato do
qual eram as eílradas cheas com nova , á

cual
5
por fer per boca de Mouros , AíFonfo

d'Al-
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d'Alboquerque dava pouco credito
;

quan-

do mandou Diogo Fernandes , foi com dons

fundamentos , a trazer o Capitão Yáçuf

,

querendo acceitar o partido que lhe manda-

va commetter ; e quando o não pudeíTe in-

duzir a iíTo 5 com eíla cuberta de ir a efte

negocio faberia lá mais certas novas do ap-

parato , e vinda do Hidalcao , e que pêra

eíle caio aproveitava muito Mir Alie. Mas
clle não tinha perdido a natureza do fan-

gue Arábio
,

que he não ter fc ^ nem ver-

dade per condição , mais per accidente

;

porque em lugar de tratar efie negocio,

como elle tinha dito a AfTonfo d'Alboquer-

que , ordenou de entregar aos Mouros o
Adail com quantos levava. Porque fabendo

elle que mui perto donde eftava Yáçuf era

vindo Camaleão , hum dos principaes Ca-
pitães do Hidalcao , com té mil e quinhen-

tos de cavallo , e oito mil pcãcs
, pareceo-

Ihe que com eíle feito fe reconciliaria com
o Hidalcao por os negócios em que andou
na entrega da Cidade. Peró fabendo o Adail

eíla traição per alguns Gentios
,
que o íen-

tíram no modo dos caminhos que mudava
pelo metter no arraial de Camaleão , tor-

nou fazer volta ; não que áéíle a entender

a Mir Alie que fentia feu prcpcíito ^c guia-

do per lium Capitão Gentio dos Canarijs

de dentro de Goa chamado Verdelim , foi

o Adaii
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o Adail poílo em falvo , e ainda o levoíí

per caminho, que topou com alguma far-

dagem do arraial de Camaleão
, que vinha

per aquella parte , a qual derrabou no que
pode , e trouxe línguas

,
per as quaes Af-

fonfo d'Alboquerque foube como o Hidal-

cão não vinha alli : fomente hum feu Capi-

tão principal , e elle vinha detrás mais de

vagar com grande número de gente , e ap-

parato de guerra. A qual nova pofto que

elle AíFonfo d'Alboquerque a quizera en-

cubrir , eram já as eitradas tao cheas
,
que

manifeílamente íe via no roílo dos Mou-
ros

;
porque andavam tão alvoroçados

,
que

logo entre elles , como quem lhe dava pou-

co que fe foubeíTe , começou de íe romper

os tratos , e intelligencia que tinham com
elle , e as cartas , e avifos que havia de

parte a parte
;

porque como havia muitos

que tinham ódio a outros
,
por condem.nar

o imigo 5 hiam denunciar dclle a Aítoníb

d^Albcquerque fuás culpas
,

per os quaes

elle veio faber como tinham, ordenado dar

entrada na Ilha ao Hidalcao , e que o prin-

cipal deíle negocio era Mir Cacem, aquém
elle tinha dado a capitania de quatrocentos

liomeris dos Mouros Naiteas naturacs da

terra pêra guarda do campo com o oíticio

de Tanadar delies. E poílo que Tim.oja

,

ante de fe eíle negocio denunciar tao geral-

men-
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mente
,
per avifo dos Gentios principaes de

fua capitania tinha em fegredo dito a Af-

fonfo d'x\rooquerque
,
que íe não íiaffe dei-

te Z\louro Tvlir Cacem por andar em tratos

com o Hidalcão : nunca AíFonfo d'Albo-

querque o creo delle por fer diligente ler-

vidor 5 e parecia-lhe que eram competên-
cias 5 e paixões de Timoja, por razão de
feus oííicios de Tanadares ^ e Capitães

,

hum dos Gentios , e outro dos Mouros

,

o qual cargo Timoja todo em folido cfpe-

rou de AíFonfo d'Arboquerque , e não re-

partido em duas partes. Na qual efpe ran-

ça eile fe não enganava
, porque AíTonfò

d'Alboquerque aíli o quizera fazer j mas fa-

bendo os Mouros que haviam de fer man-
dados per homem Gentio , clamaram , com
que elle deo eílc officio a Mir Cacem. Aíil

que deílas coufas que precederam , cuidava

AíFonfo dWIboquerque ferem os avifos
, que

lhe Timoja dava contra elle , te que além

de fejá commummcnte dizer, Timoja hou-

ve cartas á mão dellcs tratos que Mir Ca-
cem mandava a Camaleão, as quaes AíFon-

fo d'Alboquerque guardou pêra feu tempo
,

e diíTimulava aíIl com Timoja , como com
todolos outros

5
que Ví\^ vinham denunciar

alguma coufa deílas , dando-lhe por iíTo

agradecimentos té que vieíle a hora , em que
squelle negocio havia miíter remédio, E a

pri-
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primeira coiifa cm que entendeo , aperce-

bendo-íe pêra aqueile hoípede que eípera-

va , foi mandar recolher todolos Tanada-
res ; e nao tao preíles que elies recolhidos

,

Camaleão era já nas tanadarias. O qual não

fomente por melhor confeguir feu intento

de commetrer paíTar á Ilha per muitas par-

tes 5 comiO era aconfelhado per Mir Cacem ,

e outros da fua quadrilha
,

que lhe davam
todolos avifos , mas ainda a neccílidade de

não ter lugares tao efpaçofos pêra alojamen-

to de tanta gente , como trazia ; aíTentou-

fe defronte de Beneílarij , e daíli mandou
hum ramo de gente miúda ao paíTo de Aga-
cij. Afíbnfo d'Alboquerque , aíTentado Ca-

maleão feu arraial
,

peró que d'antes tinha

provido como a Ilha era vigiada , de novo
repartio a guarda delia per eíia maneira.

No pafib de Agacij poz Lopo d'Azevedo
com certos homens de cavallo , e de pé ; e

pêra o favorecer
,
poz no mar Fernão Pe-

res d'Andrade , e a Luiz Coutinho em feus

navios , e bateis ; e entre efte paíTo , e o de

Beneílarij
,
por alli concorrerem muitas bo-

cas de rios , e eíleiros
,
poz a Diogo Fer-

nandes de Beja, Simão Martins com huma
galé 5 e galeota , e a Bernaldim Freire , e

a Pêro d'Afonfeca , cada hum em feu ba-

tel. E no paíTo Beneílarij mais aííima poz

Garcia de Soufa em huma eílancia com
mui-
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muita gente noíTa , e pionagem da terra

,

que era o lugar de mais fafpeita ; e no mar

,

em favor dclle Aires da Silva com o feii

navio. E a baixo contra o paíTo fecco , cu
Gandalij , como lhe os da terra chamam ,

no mar poz Simão d'Andrade em íua ga-

lé , c na terra Francifco deSoufa Maneias,
e Francifco Pereira Coutinho. No paíTo Dau-
gij Jorge da Cunha , e de Pangij té Alamo-
lij

,
que eílá em Goa a velha , havia de cor-

rer Jorge da Cunha com feíTenta de cavai-

lo , e 'Jlmoja com a maior parte do Gen-
tio da terra. E além deíles ordenados em
lugares certos , andavam outros per toda a

Ilha a liuma , e a outra parte , efpertando-

fe todos pêra que qualquer coufa que fe

buliífe na terra firme , foíFe logo íêntida na
Ilha pelos noíTos ; fendo fobre todos no
mar D. António de Noronha , o qual an-

dava na galé de Diogo Fernandes corren-

do todalas efrancias.

CA-
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CAPITULO V.

Como o Hidalcão com grão poder de
gente ^veio cercar a Cidade Goa : e do que

Ajfonfo d^Alboqtierque mjjfj fez té leixar

a Cidade , recolhendo-fe às fuás ndos ^ e

nellas pajfou o Í7iverno jío rio de Goa.

AFfonfo cl'Alboquerqiie
,

porque o
maior receio que tinha nefte grande

cerco 5 era dos Mouros que ellavam na Ci-

dade
5

principalmente de Mir Cacem
,
por

os tratos em que andava com Camaleão

,

por diílimiilar com elles , trouxe-os todos

pêra íi , fein lhes querer dar lugar cei*to , di-

zendo que naquelle tempo queria que an-

daíTem em fua companhia , e não debaixD

da capitania de outrem , e com elles caval-

gava , trazendo-os a huma , e outra parte ,

viíitando as eílancias , e praticando com el-

les o modo que teriam na defensão daquel-

les paíTos. E vindo do campo com elles

,

e com outros Capitães , ajuntou a todos

,

dizendo que queria ter confelho ; e como
foram dentro na fortaleza

,
prendeo-os íem

fora fe faber que eílavam prezos
,
por aco-

lher outros , os quaes poucos , e poucos fez

vir té que ajuntou perto de cem, peíToas dos

mais principaes , e huns por culpados , e

outros por fe temer delles ; todos foram pre-

zos.
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zos. Somente Mir Cacem , e hum feu pri-

mo logo dalli os mandou AíFoníb d'AÍbo-

querque entregar aos íeus alabardeiros
^
que

os mataram por íuas culpas lerem mui no-

tórias ; c outros de mienos qualidade
,
que

eram com elles na traição , foram enforca-

dos nos lugares públicos , denunciando com
pregoes a caufa de fua morte ; e que dos

outros ,
que ficavam prezes , ao prefente náo

fazia juftica, por ainda não ter achado nel-

les mais que indícios ; e fabida a verdade

,

faria o que requereílem feus méritos , e que
per em tanto eíkriam aíFi em cuílodia. O
qual negocio aflbmbrou muito os morado-
res da terra aíTi Mouros , como Gentios

,

vendo quetodolos movimentos da traição,

que entre elles havia , eram dcfcubertos , e

o galardão que por iíFo haviam. Camaleão
deílas coufas foube logo parte ; e como a

vinda do Hidalcão áqucUe cerco em tal

tempo era coufa muito perigoía por as dif-

ferenças em que andava com os Capitães

do Reyno Decan , e aíli com^ ElRey de
Bifnaga , e por acudir a efta Cidade , fez

com elles hum concerto de tregoas não mui-
to de fua honra , eípedio logo hum mcnfa-
geiro pêra elle , denunciando-lhe em que
termos a Cidade eftava , e como dh fe pu-
nha a paíTar á Ilha , onde efperava em Deos
que o acharia quando embora chegaíTe. E
Tm,IL P.L Hh CO-
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como elle pêra commetter efta paíTagem
, que

mandou dizer , não tmJia embarcações , man-
dou que toda a gcntQ de lerviço nao en-

tendeíTe em outra coufa fenao em fazer

jangadas de madeira , e ceílos grandes de

verga cubertos de couros pêra os cavailos,

e gente , o qual modo de ceílos ufam per

todas aquellas partes na paíTagem de rios

cabedaes , uíando de hum artificio pêra em-
baraçar osnoíTos, e não atinarem per onde
haviam de paflar , o qual artifício era cm
torno de toda Ilha darem moílras de íi

,

ora em huma parte , ora em. outra. AfFonfo

d'A]boquerque poílo que íbube que efta

obra fe fazia per eíleiros , e partes onde os

noíTos bateis podiam ir , não pode fazer

mais que prover a guarda do mar , e da

terra da maneira que diíTemos. Finalmente

huma fefta feira ao quarto d'alva , tempo
bem efcuro , e afpero de tonPxenta , com-
metteo Camaleão a paíTagem do rio nas

jangadas , e ceílos que tinha feito , mandan-

do diante a hum Capitão per nome Çufo
Larij ,

por fer homem m.uito de fua peíToa
,

e eíle nas fuás coílas fahindo do rio An-
trux , onde eílá huma ilheta , a que ora os

nofios chamam dos bogios
,

que em algu-

ma maneira fazia amoaro entre terra , e ter-

ra. D. António de Noronha com os Capi-

tães que vigiavam aquella parte ;, como kn-
tio
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tio a vinda das jangadas , e cefios , acudio

logo agráo preíía, ecomo envellíram huns

nos outros, foi a peleja tao brava, e crua

quaíi á luz do fogo que fe punha á artilhe-

ria por fer ainda de noite
, que morreo hum

grande número dos Mouros
, que foi bom

cevo os que cahíram ao mar aos lagartos

que*alli andavam, como diííemos. E poílo

que nelle houve grande cftrago , e os nof-

fos lhes tomaram doze jangadas , eram ci-

las tantas , e aííí impediamx o remar dos
noíTos

,
que humas pêra huma parte , e ou-

tras per outra efcapuliam muitas , e deram
comíigo na Ilha de Goa , na qual paíTagent

foi Çufo Larij com té dous mil homens
,

muitos delles a cavallo , fem na terra Jia-

ver quem lha impediíTe. Porque naquella

parte onde elle a tomou , eílava toda feita

em talhos como de marinhas
,
por fer lu-

gar onde femeavam arroz , de m.aneira que
os nolTos que eftavam no paíTo de Agacij

,

e Beneftarij que eram miais vizinhos , nem
menos Jorge da Cunha

,
que havia de acu-

dir a ambas eílas partes com. a gente de
cavallo, e pionagem deTimoja, nunca pu-
deram impedir que Çufo Larij não paíTaffe

a cavallo com toda fua gente. O qual tanto

que fez final per que Camaleão vio no ar-

raial ter elle já paífado á Ilha , e os Mou-
ros Naiteas moradores deDa houveram tam-«

HJi ii bem
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bem viíla delle , não fomente começaram
defamparar as noíías eftancias dos paíTos

,

onde elles eílavam com os noííos em defen-

são delles , m.as ainda fe foram ajuntar com
elle , e com Camaleão

,
que paíTou depois

mais de vagar. E verdadeiramente fe eiles

Mouros naturaes da Ilha não foram contra

nós
,

quantos Mouros tomaram terra na

Ilha por muitos que foram , todos fe perde-

ram 5 aíli eílavam os paíTos providos , e a

terra era azada. Mas como eiles Mouros fe

ai untaram com Camaleão , e fe fizeram em
hum corpo de quatro mil homens, e elles

fabiam que commettendo as eílancias dos

noíTos que eílavam nos paífos , não havia

outra falvação , fenão recolher-fe aos bateis

que alli tinham em feu refguardo ^ começa-

ram de as correr de maneira
,

que eíies

per terra , e outros per mar eram já tan-

tos ,
que tudo era arrombado delles , com

que os noíTos começaram de fe recolher a

fuás embarcações , e alguns mais apreíTada-

mente do neceíTario , leixando a artilheria

que tinham nas eílancias. E de quanta hon-

ra perderam alguns de nobre fangue neíle

recolhimento , tanta ganharam dous pedrei-

ros ,
que aíli como eram companheiros no

oíiicio , e na amizade , aííi neíle feito foram

de hum mefmo animo fem fe querer mudar
da eftancia , defendendo o impeto dos Mou-

ros
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ros em quanto per outros mandaram reco-

Jher a artillieria , onde finalmente mais can-

fados
,

que vencidos acabaram , nao mecâ-
nicos 3 mas como animoíòs cavaileiros , ten-

do derredor de li hum terreiro alaftrado de
corpos mortos. Garcia de Soufa também
no paíTo onde ellc eftava

,
por fer o mais

principal , tinha feito iiuma groíTa tranquei-

ra 5 de que defendia aquelle lugar j e poílo

que correíTem alli muitos Mouros , tanto os

caníbu que tomaram por remédio pôr fogo
á tranqueira. A qual como começou arder ,

e nao o podendo a gente foíFrer , recolheo-

fe já com feu irmão Pêro de Soufa mor-
to 5 e muita gente ferida. E eílando quaíl

recolhido em ílilvo
,

porque lhe diíreram

que ficava hum homem d'armas mulato, o
qual diziam fer feu irmão baflardo , tornou
a eile, e com muito trabalho por eílar fe-

rido , o falvou ás coílas. Parece que lhe di-

zia o efpirito que eíle
,
que alli falvava cem

tanto perigo , em outro emi que elle Garcia

de Soufa goílou a m.orte . havia de fer tef-

temunha da honra que ganhou naquelle afco

delia , como veremos no feito do efcala-

mento da Cidade Adem. Jorge da Cunha
,

a quem foi dado por limite correr com a

gente que tinha do paílb de Agacij té Goa
a velha , e de Agacij té Carambulij

, por
acudir a huma parte , defabafou a outra

,

que
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que foi a de Carambiilij
,

per onde entrou

Camaleão , com que não teve outro remé-

dio 5 depois Gue vio fer a Ilha entrada per

todas partes , íenâo poer-fe em caminho pê-

ra a Cidade com a gente de cavallo , e

comíigo Lopo d'Azevedo
,

que eílava no
paíTo de Agacij. Os quaes per beneficio de

hum Gentio da terra
,
que fe chamava Me-

iiaique , que era Capitão dos que andavam
com Timoja , foram levados a Cidade per

caminho que não tiveram encontro dos Mou-
ros

5
que eram entrados , fendo já tantos

per toda a Ilha
,
que andavam como fenho-

res do campo , e os da terra tão fem medo
dos noíTos

,
que fe Affonfo d'AIboquerque

rnandava hum homem fora da Cidade com
algum recado aos paiTos , era logo morto
per os mefmos Mouros da Cidade. De ma-
neira que mandando elle Francifco de Sá
com. té trinta de cavallo , e alguma gente

de pé com eípingardas ver fe poderia ir a

-Eeneílarij faber em que eílado eílavam os

noílbs naquelle paíTo , eaíli recolher alguns

que tinha mandado com recado aos outros

paíTos , não o pode fazer, ante fe vio em
aíTás perigo

,
primeiro que lhe foíTe dado

hum recado de Aíronfo d'Alboquerque que

fe tornaíTe
,
por andar já travado com. os

imigos
5
que vieram ladrando trãs elle té o

metterem na Cidade ^ pofto que fez a alguns

voL
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volta em que derribou delles
;
porque como

os do arraial do Camaleão viram ter úIq

já tomado a terra
,

paíTáram todos o rio.

Aíli que eíles no campo , e outros da Ci-

dade fora 5 e dentro dos muros , como al-

gum dos noíTos vinha dar com elles , logo

era ferido , e morto , com que foram per-

dendo tanto o medo , e vergonha, que já

fenáo contentavam fazer efta obra onde não
foílem viftos , mas como gente que queria

metter a Cidade em revolta
,
publicamente'

feriam nelles. AiTonlb d'Alboquerque
,
que

a eíle tempo eílava ás portas da Cidade ven-

do a oufadia deíles Mouros , repartio a

gente que comfigo tinha em dous corpos

por acudir a duas entradas da Cidade , on-

de fe fazia efte damno , e começou de lhe

poer o ferro rijamente , e em huma parte

onde fe acharam Nuno Vaz de CafLcllo-

b ranço 5 Diniz Fernandes de Mello, Diogo
Goterres , Baftião Rodrigues

, James Tei-
xeira , e outros

,
pofto que derribaram em

Jiuma rua alguns de Alouros , elles fcáram
todos bem fangrados , e outro tanto acon-

teceo a Gafpar de Paiva em outra rua , on-

de fe achou com os de fua capitania. Com
a qual obra os Mouros deram tanto lugar,

que já entravam fem perigo os nofios
,
que

fe vinham acolhendo á Cidade pela porta

onde elles eftavam ; mas iíto não durou mui-

to ,



488 ÁSIA DE JOAO DE BaTIROS

to
5

porque alvoraçou-fe ranto a Cidade 5

que conveio a AfFonío d'Alboquerque man-
dar que fe recollieíTem todos ao caílelJo 5

e alguns delles por acharem as ruas toma-

das dos Mouros , rodeavam per fóra a vir

biiícar a ribeira , de que os nolíos eram
mais fenhores. D. António de Noronha co-

mo foube que a Ilha era entrada per toda-

las partes , temendo que Aflbnib d'Albo-

querque podia ter neceííidade ádle , havido

confelho com os Capitães que andavam em
fua com^panhia , veio-íe recolher ao caílel-

lo 5 trazendo comíigo toda a artilhcria que

pode haver , aííí das eílancias , como do na-

vio Efpera
,

que cftava cm guarda de Be-

naftarij , o qual íe metteo no fundo por fe

nao po^er trazer. Recolhida a noíTa gente

áqueíle abrigo do caílello , foi a Cidade en-

trada pela gente de Camaleão , e dle con-

tentou-fe aquelle dia não fazer mais que to-

mar poíTe da entrada na Ilha feni commict-

ter a Cidade
;

porque como naquella pri-

meira paílagem nao pode paíTar a artilhc-

ria
,

que trazia pêra combater a fortaleza
,

e aírentar fuás eílancias com eíla pouca gen-

te ,
que miCtteo vefpera de Sanfto Efpiriío

,

começou de combater o caílello. O qual

combate ,
pofio que por fua parte não foi

mais que huma maneira de tentar a noíTa

gente pêra tomar experiência como fe ha-

viam
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viam de haver com ella ao diante
,
por par-

te dos Mouros da Cidade tiveram os nof-

fos muito trabalho
;
porque como queriam

comprazer ao Hidalcao por lhe pagar a in-

dignação que tinha contra elles cm tão le-

vemente entregarem a Cidade íem peleja

,

pelejavam como humas feras fem temor.

AfFoníb d'Alboquerquc logo naquella pri-

meira entrada não fez mais que repartir a

defensão da Cidade per eíles Capitães : Dom
António de Noronha feu fobrinho , Aires

da Silva , D. Jeronymo de Lima , D. João
feu irmão , Simão d'Andrade , Fernão Pe-

res feu irmião , Diogo Fernandes de Beja
,

Jorge Fogaça , e per outros , a qual defen-

são não foi tão preftes feita
,

quanto o ar-

raial de Camaleão eftava já aiTenrado junto

da Cidade obra de meia légua , onde cha-

mam as duas arvores. E porque nos pri-

miciros commiettimentos
,
que os Mouros fi-

zeram
,

querendo entrar a Cidade a efcala

vifta
5
per hum quebrado do muro elles fo-

ram niui mal recebidos , mandou Camaleão
fizer mui chegada ao muro huma eílancia

,

em que poz hum camello , e alguma arti-

Iheria de metal
, que tomou nas eftancias

,

onde os noílbs efíavam nos paíTos da Ilha
,

quando entrou nella , donde fazia muito
mal aos noíTos , e daqui andava a huma

,

e a outra parte miudandc-a , onde nos faria

ma ior
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maior damno fem lha poderem os noíTos

tomar
,
porto que per vezes o commettêram.

Finalmente efte cerco teve dous termos de

muita opprefsão , hum ante que o Hidalcao

chegaíTe com todo leu poder , no qual tem-

po Camaleão fez tudo o que pode como
cavalleiro , e induílriofo Capitão , té mandar
commetter partido a AíFonlb d^AIbcquerquc

que lhe deipeiaíTe a Cidade com algumas

condições deshoneftas , e que o leixaria em-
barcar 5 tudo a fim de levar eíla gloria ante

que o Hidalcao vieííe
,

que eíperava cada

dia. Ao qual negocio mandou hum João
Machado Portuguez ,

que era hum dos de-

gredados dos que Ped raivares Cabral leixou

em Melinde. E pofto que nefta vinda fallou

a AíFonfo d'x\lboquerque como hom.em que

o queria aconfeiliar , dando-lhe aviío do
que hia no arraial de Camaleão , e o gran-

de poder que trazia o Hidalcao, que feria

alli dahi a poucos dias ,
por o lugar em

que elle andava ,
pareceo a Aítonfo d'Albo-

querque que tudo era artifício de Camaleão
,

té auc com a vinda do Hidalcao elle vio

ferem verdade muitas coufas
,
que lhe João

Machado diíTera. O outro termo
,
que efte

cerco teve , foi depois que o Hidalcao en-

trou , o qual fegundo fama , e avifo de João
Machado , trazia feíTenta mil hom^ens , em
que entravam finco mil de cavallo , e por

ef-
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efte exercito ler tao grande , não o paíTou

todo á Ilha de Goa, mas ficou maior par-

te na terra fobre a borda do rio em duas

capitanias : huma
,
que eítava febre o paíTo

,

deo a hum feu Capitão principal ; e a ou-

tra tinha fua m2Í deile Kidalcáo com fuás

mulheres , onde havia das públicas pêra o

iifo da gente mais de quatro mil
,

que á

cuíla de feus corpos pagavam toda aquella

gente
,
que a madre do Hidalcao trazia. O

qual também depois oue veio
,
quiz mover

alguns partidos a Aííonfo d'x\lboquerque

,

e iílo nso tanto por dcfconíiar de a Cidade

fcr fua pelo grande poder que trazia
,
quan-

to por maneira de induftria
;
porque viílo

como os noíTos 5 tomando clle a Cidade , ti-

nham por colheita as nãos , ordenou de

mandar atupir o canal do rio com algumas

fuás 5 e fobre iílo lançar muitas balfiis de

fogo 5
que na defcente da m.aré vieíTem

queimar a noíTa frota ; e em quanto orde-

nava iílo
5

queria entreter AíTonfo d'Albo-

querque , fmiulando partidos , e concertos

té lhe fechar a fahida. Das quaes coufas
,

poílo que Aífonfo d'Alboquerque foíTe avi-

fado per João Machado , fempre lhe pare-

ciam artifício dos Mouros , té que huma
manha vio hunia náo dcllcs mctrida no fun-

do , da qual nao apparecia mais que hum
ter-ço do maílo , e no feguinte dia outra.

At
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Affonfo d'Alboquerque vendo que todalas

couías de que fora avifado per João Ma-
chado davam iinal lerem ditas como ho-

mem que no peito tinha o nome de Chril-

tão 5
pofto que na boca entre os Mouros

era hum delles , aííentou comíigo mefmo
leixar a Cidade

,
porque concorriam muitas

coufas
5

que não podia ai fazer , a princi-

pal das quaes era fer aíli acon Telhado per

muitos Capitães , e quaíi em modo de re-

querimento 5 de que ainda teve alguma pai-

xão com elles. Porém temendo que no mo-
do de a leixar aconteceíTe algum defman-

cho polo delejo que toda a gente tinha de

íe recolherem ás náos , fecretamente o com-
municou com D. António de Noronha , e

com alguns Capitães do feu voto ; e depois

a noite ante de fe recolher , teve geral con-

felho com todos , onde lhe propoz o que

elles tinham vlfio , e paíTado , e mais quan-

to pafíara com João Machado , e quão ver-

dadeiro o achara em tudo. Pêra amoedar

a qual fahida não houve miíler muitas pa-

lavras
,

por o perigo do eftado de toda a

índia
,
que eram elles , eílar claro , com que

a huma voz todos foram
,
que logo aquel-

la noite foíTe ante que lhe atupilTem com
mais náos a fahida. Com o qual confelho

Affonfo d'Alboquerque , ante de íe recolher

ás náos , ordenou de mandar matar todolos

Mou-
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Mouros que tinha prezo por caufa da trai-

ção 5 e aíli todolos cavallos que alli achou :

a carne dos quaes foi recolhida ás nács,

que foi depois boa provisão. E poílo que

hum a ante manha elle fe recolheíte o mais

quietamente que pode , traziam os Mouros
tanto a orelha neíte movimento

,
que quan-

do eUc fahia pelas portas da ribeira , foram

logo todos pegados com elle de maneira

,

que por fe recolher fem muito perigo
,

(fe-

gunclo o negocio fe azava
,
) leixáram. de

recolher muita fazenda d'ElRey ,
que eftava

em terra , e aílí qnoimar as náos
,
que cita-

vam em eítaleiro. Porém vendo Aífonfo

d^Alboquerque que era feniido , mandou o
Adail poer fogo a algumas , onde fe elle

houvera de perder com outros
,

por ferem

já os Mouros tao quentes com elles
, que

lhe mataram o cavallo , e com. trabalho fe

falvou , e o fogo que tinha pofto em as

náos , foi logo apagado pelos Mouros , com
que ellas receberam pouco damno. Nas coi-

tas do qual Adail foi D. António de No-
ronha , D. Jeronymo de Lima , Manuel de

la Cerda , Garcia de Soufa , Duarte de Mel-

lo , Diogo Fernandes de Beja
,
que recebe-

ram aíTás damno, e trabalho em fe embar-

car.

CA.
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CAPITULO VI.

Das CGufas ,
que Ajfonfo á/Alhoquerque paj^

fou o inverno que teve no rio de Goa.

Eco! h ido AiFonfo d'Alboquerque o der-

radeiro dia de Maio , havendo vinte

que os Mouros o tinham cercado
, quan-

do veio ao levar das ancoras , eílava tudo

táo embaraçado
,
que hhe conveio efperar

todo aquelie dia defronte da Cidade , on-

de receberam aíTás de aíFronta ; e muitos

delies foram mais feridos da artilhe ria , e

frechas que alli tiraram, que na peleja que
tiveram em todo o cerco. Acabado o qual

trabalho , cahíram em outro maior , e foi

do lugar onde os Mouros alagaram as duas

náos 5
porque aqui fe vio Affonfo d'Albo-

querque quaíi fem remédio , andando com
a fonda na mão de baixamar , e preamar

,

té que aprouve a Deos que enfiadas huma
na, outra paíTou todalas velas, e veio fazer

fua eílancia entre a ponta que chamam de

Rebandar , e o caílello de Pangij
,
que Dom

António tomou , como diííemos
,
por fer o

mar alii mais efpaçoío entre ^a terra de Bar-

des , e da Ilha. A qual ponta como era

hum pouco foberba , e lugar pêra eíla ef-

tancia das náos
,
porque com huma manei-

ra de enfeada que fazia da parte da Ilha
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ficavam ellas fora do tesão da corrente das

aguas 5 entenderam os Mouros que alli ha-

viam os noílbs de eleger pêra poufo das

iiáos 5 e tinham fortalecido a fortaleza mui
bem , e aíTi a torre que Timoja tomou na
terra de Bardes

,
porque de ambas eílas for-

talezas poderiam com artilheria fazer dam-
no aos noíTos. Na qual fahida da Cidade
com Timoja fe recolheo muito do Gentio
Canarij da Ilha , de que era Capitão , te-

mendo receberem damno dos Mouros por
pelejarem contra elles

,
pêra pofentamento

dos quaes Aifonfo dWlboquerquc lhe man-
dou dar huma náo das que acharam no por-

to
5
quando entrou a Cidade , de que era

Capitão Nuno Vaz de Caftellc-branco. E
como quem fe apercebia pêra os trabalhos

que havia de paílar aquelle inverno , repar-

tio Aifonfo d'Alboquerque o cuidado da
vigia da Armada quanto ao de fora per

capitanias
;

porque como aquelle rio tinha

grande número de eíleiros além das IlJias

contra a terra firme , nos quaes elle fabia

que fe haviam de ordenar jangadas de ma-
deira pêra com ajufante da maré , e cheas

dos rios as encaminharem que lhe vieíTem

queimar as náos
,

quiz-fe logo aperceber

pêra efte trabalho. lílo aíli na vigia da fro-

ta , como que certos Capitães cada hum em
navios de remo , e bateis ^ que foíTem vi-

giar
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giar eftas coufas , e outras , de que fe te-

mia que UiQ podiam fobrevir
,

principal-

mente fazer aguada na terra firme , e ha-

ver alguns mantimentos nas Ilhas do Gen-
tio da terj-a

,
que por razáo do parenrefco

que tinham com aquelles que eílavam com
Timoja 5 folgariam de o dar, como fize-

ram nos primeiros dias , em quanto os Mou-
ros não entenderam nilTo. Porém depois que

viram termos alli alguma provisão , defen-

diam tudo per armas , onde os noíTos ver-

teram feu fangue , comiO aconteceo a Dom
João de Lima , indo fazer aguada á terra

de Bardes , a qual defendia Yaçuf Gurgij

o Capitão que perdeo o caftello de Pangij.

E nas Ilhas de Divar , e Chorão D. An-
tónio , Gafpar de Paiva , Manuel de Ia Cer-

da 5 Jorge Nunes de Leão , e outros Capi-

tães com Tí^imoja , e Menaique
,
paíTáram

outro tal trabalho per algumas vezes por
haver gado , e arroz. Mas de todos eíles

nenhum chegava ao que tinham no lugar

onde eílavam furtos
;

porque com^o era no
roíto da fortaleza Pangi) , todolos dias eram
varejados com artilheria ; e de noire tanto

que apparecia candea , logo apontavam nel-

la de maneira
,

que por fugir eíle damno

,

que lhe feria muita gente , e alguns homens
eram mortos , andavam mudando o poufo

das náos , e em toda parte eram pefcados

com
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com artilheria. Aítonfo d'AJboqiierque ven->

do que depois da fome nenhuma coufa tra-

zia a gente mais aíTombrada , e cantada

,

praticou com os Capitães que queria dar

hum falto na fortaleza , e ver íe podiam
tomar aquclla artiJheria que os matava , e

que pêra iíTo bailavam trezentos homens*

O qual cafo poílo cm confjlta delles , m>ui-

tos foram em contrario parecer
,
por quão

perigofa coufa era ir commetter huma for-

taleza atulhada de gente com artilheria mais

baila que as ameias ; mas como a falva-

ção de todos cílava em fe tomar cila arti-

lheria 5 e o perigo do cafo era menos do
que cada dia paífavam , todavia aílentoii

AÍTonfo d'Alboquerque cm commetter a for-

taleza. Dizendo que pois Deos eníinava o
remédio , e quanto ao juizo de todos ahi

não havia outro , efperaíTcm nelle
, pois

fempre fua mifericordia era m.aior que a

confiança dos homens. AíTentado eíle com-
mettimento , repartio Aífonfo d'Alboquer-

que a gente em dous trabalhos : aos do
mar deo cuidado de recolher arriílieria aos

bateis ; e quando a não pudeíTem falvar,

que deífem com ella no rio , e o governo
diíTo deo a Diniz Fernandes de Mello. O
outro cuidado que havia de ficar com a

gente de armas
,

que era commxtter a for-

taleza , e pelejar com os Mouros, repartio

Tom.IL P.L li em
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em três partes : Diogo Fernandes de Beja

na fua g^'ilé, e Aíroníò PeíToa na fuíla ha-

viam de fahir abaixo do caftelio , e dahi

virem per terra pêra tomarem as coftas dos

Iviouros
5
quando acudiíTem á ribeira. E os

que haviam de commetter por alli de roC-

to a fortaleza , eram Manuel de la Cerda

,

Baftiao de Miranda, Nuno Vaz de Cafiel-

lo-branço , e logo aíHma delles D. João de

Lima, leu irmão D.Jeronymo, Fernão Pe-

res ^ Aires da Silva. E ao modo de Dio-

go Fernandes pela banda de cima contra a

Cidade haviam de commetter eíles Capi-

tães , Simão d'Andrade , Simão Martins

,

Jorge Fogaça , Bernaldim Freire ; e Dom
António com todoios outros Capitães ha-

via de acudir onde foíTe mais*neceíIario per

terra , e AíFonfo d'Alboquerque entreter á

parte da ribeira. E parece que ordenou Deos
oue eíle caio foíTe mais leve , do que era

na opinião dos noíTos com hum foccorro

que o Hidalcão mandava aquella noite de

inuito mais gente , cuidando elle que aííi

eílava a fortaleza mais legura
,
que os dias

paíTados. A qual fegurança foi caufa de

os noíTos confeguirem feu propoííto
;

por-

que em os negócios da guerra então le cor-

re mais riico quando os homens defcan-

çam em alguma força ; e o cafo foi efte.

Èftando o Hidalcão com feus Capitães em
Goa
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Goa na prática do damno que eíla artilhe-

ria de PangiJ fazia aos iioíTos
,

gloriando-

le muito diilb , era prefente hum Portuguez

per nome João Machado , o qual havia

annos que andava com elle , e por fer ho-

mem de íua peíToa , o tinha feiro Capitão

de gente. O qual João Machado , quando
ouvio gloriar-fe o Hidalcao defce damno,
que os nolTos recebiam da artiHieria , diíTe :

Sf os Fortiiguezes recebem damno delja , el-

les trabalharão por a tornar
,
porque eu os

conheço
,
que nãofojfrem muito a efpinha que

lhes pica. Sobre as quaes palavras houve al-

gumas perfias entre alguns Capitães Rumes

,

desfazendo no que Joáo Machado dizia.

Finalmente o negocio chegou a tanto
, que

hum daquelles Capitães Rumes diíTe ao Hi-
dalcao

,
que lhe mandalTe dar té quinhen-

tos hoiríens , e que elie com ília peíToa que-
ria ir efperar a oufadia dos Portuguezes

:

o que lhe o Hidalcao concedeo , e acertou

de vir a efte negocio a própria noite que
AíFonfo d'-Alboquerque tinha ordenado com-
metter o caio de tomar eíla artilheria. Vin-
da a qual gente

,
por fer muita , e não po-

der caber com a outra que efiava na for-

taleza 5 affcntáram tendas fora em modo
de arraial , e hofpedes com hofpedes ban-

quetearem-íe aquella noite de maneira
, que

quando veio na alvorada da manhã ^
que

li ii At-
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AíFonfo d'Alboquerque tomou a terra na

ordem que diíTemos ter qUq repartido efte

efcalamento , aíli eílavam os Mouros bêba-

dos da cea , e do íbmno , e deícuidades

da vigia com a multidão da gente que vie-

ra
5

que vendo os noíTos derredor da for-

taleza , os de dentro cuidavam que eram os

amigos de fora , e os de fora os de den-

tro , fem fentirem o engano fenao quan-

do fentíram o ferro que lhes efcaiava as

carnes. Finalmente elles foram tão mortal-

mente feridos , que lhe aproveitou pouco

o esforço do Capitão Turco , e aíIl os de

fora , como de dentro , trabalharam mais de

amiparar as vidas, que defender artilheria,

que os noíTos mais defejavam delles
, que

outro algum defpojo , a qual falváram tan-

to a feu falvo
,

que fendo efte hum dos

honrados feitos , aíli no commettimento del-

le 5 como de bem pelejado , hum hom.em
fomente dos noíTos morreo , não a ferro

,

mas per defaftre , cahindo no rio armado

em querendo faltar de hum batel no outro

,

e feridos houve bom quinhão ; e porém

não tantos ,
que não foíFem mais mortos

da parte dos Mouros
,
porque paiTáram de

trezentos e quarenta. O qual dia parece

que aprouve a N. Senhor que foífe todo

por nós ;
porque mandando AíFonfo d'AI-

boquerque a Garcia de Soufa , e a Jorge

d^
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da Cunha naquelia própria noite á outra par-

te da terra firme , onde chamam Bardes,

deram no baluarte que os Mouros lá ti-

nham , o qual tomaram , e toda a artilhe-

ria que nelle havia. O Hidalcao com eftes

dous feitos ficou tão aíTombrado
,

que lhe

parecia que de noite haviam os noílbs de
ir dar hum falto dentro na Cidade ; e não
oufando de dormir nclla

,
paíTou-fe a hum

lugar 5 a que ora chamam o Tanque de
Timoja 5 e teve a João Machado em mais

eílima , vendo que lhe fallava verdade acer-

ca do que fentia de nós, do qual João Ma-
chado adiante faremos particular relação por
os merecimentos que depois teve , aíTi de
cavalleiro , como de Catholico Chriílão. E
fe havemos de dar credito ao que geral-

mente fe diíTe , efta mudança do Hidalcao

tão íiibita também proccdco por ter fabi-

do per feiticeiros que havia de morrer jun-

to da agua do tiro de huma bombarda. Por
diíiimular o qual temor , e íabcr fe era ver-

dade o que lhe diziam os noíT^js
, que lá

eram lançados com fome , da neceílidade

de mantimento , cm que a noíTa gente efta-

va 5 ufou deile ardil : mandou certos paráos

,

e refrefco a Aftonfo d'Aiboquerque com
huma rebolaria de palavras , dizendo

, que
os cavalleiros haviam de fazer guerra a

íèiis imigos y matando-os a ferro ^ e não a

fo-



5'02 ÁSIA DE João de Barkos

fome j e porque elle tinha fabido em quan-

ta neceílidade de mantimento elle Affbnfo

d'Alboquerque eftava , lhe enviava aquelle

refrefco. Affonfo d'Alboquerqiie primeiro

que eíle recado do Hidalcao chegaíle a el-

le 5 eííando os bateis de largo das náos

,

com hum.a bandeira branca em final que

queriam faílar , mandou a ellcs ^ e quando
lhe trouxeram recado ao que vinham, tor-

nou logo a lhe mandar dizer que vieíTem

embora ; e em quanto hia a feu recado , a

gráo preíla mandou ferrar huma pipa era

duas partes ambas cheas de vinho , huma
pofta na tolda , e a outra no convés com
huma fomma de bifcouto per derredor , co-

mo que eftava aquelle mantimento ordena-

do pêra os mareantes
,
que andavam traba-

lhando em a náo. O qual artificio foi tão

levemente feito , e aífi eílava a gente da

náo tão defcuidada
,

que quando o men-
fageiro do Hidalcao foi dar o recado a

AÍonfo d'Alboquerq'ae , não houve alvoro-

ço na gente , nem fizeram cpnta de quem
entrava, nem ílíhia. Tomado o recado que

eíle menfageiro trazia , refpondeo-lhe Af-

fonfo d'ArDoquerque com grandes agrade-

cimentos do prcfente que lhe mandava , Jou-

vando-lhe muito o recado , e que bem pa-

recia fer dito de tal Príncipe , e cavalleiro

,

como elle era ^ e que fe não acceitava o
pre-
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preíente era
,

porque os Portuguezes , em
quanto lhes não falecia o comer que tinham
naquella tolda , e convés , como elie podia

ver, não haviam miíler outros mim.os
,
por

fer gente cofrumada aos trabalhes. da guer-

ra ; e fe lhes falecia o comer , tinham a con-

dição das aves , folgarem mais de o ir buC-

car no campo, que de o receber como en-

carcerados em gaiola. Que como leu ami-

go , em pago daquclíe prefente , lhe manda-
va dizer que acabado o mantimento , não
lhe fupprindo todo o tempo do inverno

,

efperaíTe por os Portuguezes
;
porque ain-

da que elle não quizcíTc , es havia de ter

por hoípedcs á ília meza. Com a qual re-

Ipoíla fe tornou a fahir o mcnfageiro com
mercê de algumas peças

, que lhe AíFonfo

d'Aiboquerque mandou dar , e levou todo
o refreíco que trazia , poílo que lá fo-am
os olhos de todos diííimulando a neceíFida-

de o mais que podiam.. O Hidalcão quan-

do ouvio eíle recado , e foube do f:u mcn-
fageiro o eirado em que vira a náo , e o
pouco alvoroço , c cubica

,
que a gQnte

moRrou dos mantim.enros que levava , af-

fentou de levar outro caminho com os

noílbs , de os não meítcr em tanto aperro

de rebates, como té li lhe. dava, receando

que do muito apertar com elles , es poeria

em termo que de noite , como gente defef-

pe-
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perada, o foíTem bufcar lá onde eílava. E
daqui deíla oíFerta dos mantimentos tomou
caufa pêra mandar recados a Affonfo d'AI-

boquerque , e entender com elle no reíga-

te de certos Mouros
,

que o Feitor Fran-

cifco Corvinel trouxe comfigo dos que elle

Affonfo d'Alboquerque mandou prender , fe-

gundo contámos
;

porque como prudente

,

ao tempo que mataram os outros ^ ílilvou

eftes , efperando que com elles
,
por ferem

homens principaes , fe podia, fazia algum
bom negocio. Do qual refgate Affonfo d'Al-

boquerque fe lançou , dizendo
,
que os Mou-

ros eram do Feitor Francifco Corvinel , e

que elle lhe mandaria que os refgataffe por

comprazer a elle Hidalcao ; e com eíle ar-

tificio
,
por encubrir fua neceílidade, refga-

tavam os Mouros a troco de mantimentos
,

que era a coufa de que mais neceffidade ti-

nham.

GA-
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Como D. António de Noronha foi mor-

to pelos Mouros
,
por acudir a Diogo Fer-

nandes de Beja
j
que Affonfo d''Alhoquerque

tinha mandado queimar certos navios de

remo : e do ynais que fe pajjou jío rio de

Goa té fe fahirem delle,

AíTadas eílas coiifas
,
que fizeram reco-

lher o Hidalcão da foberba que tinha,

Tcndo eílarem já os noíTos livres do maior

trabalho que recebiam
,

que era fome , e

damno que lhes fazia a artilheria de Pan-

gij , fobrevieram dous cafos
,
que o torna-

ram alevantar , os quaes atribularam muito

a Aífonfo d'Alboqucrque , como veremos

na relação delles. Sabendo elle per avifo de

Gentios
,

que Timoja lá trazia , como po-

lo rio aílima junto da Cidade ellavam mui-

tos paráos ordenados pêra aqueIJa noite fe-

guinte em companhia de muitas balfas de

lenha cevadas de azeite , e rezina pêra lhe

poerem o fogo ao tempo da maré virem

fobre a noíTa Armada , mandou a Diogo
Fernandes de Beja Capitão de huma galé^

que os foíTe queimar, e com elle foram Af-

fonfo PeíToa em outra , e Simão " Martins

cm huma galeota , e o Meílre da náo Flor

da Rofa chamada C afa Verde de alcunha

,

por
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por fcr homem defpachado pêra eftas cou-

ías 5 com hum paráo pêra ir defcubrindo

diante as pontas da terra. Diogo Fernan-

des partindo de dia a fazer efta obra , foi

já tanto no cabo da maré
,
que de não po-

der a força do remo romper o tesão da agua

que vinha a elles , lançou ancora ; e por fe

melhor informar do m^odo que havia de

ter no com^mettimento daquelie feito
,

quiz

per íi , em quanto efperavam a maré , ir

em hum paráo ver o íitio do lugar onde

lhe diziam eftar aqueila frota , com o qual

hia Diogo Fernandes o Adail fomente , e os

marinheiros que remavam , e diante levava

o Meilre Cafa Verde com o feu paráo. Os
Mouros , que eílavam no lugar dos paráos ,

como tinham vigia no rio, e viram o que

Diogo Fernandes fez
,
puzeram-fe parte del-

les detrás dos paráos que tinham em fecco

,

que feriam té vinte e tantas peças ; e ou-

tros mettêram-fe dentro em huma galeota

que fora noíTa , e com a preíTa da íahida

da Cidade por eílar em fecco efqueceo , a

qual eftava meia em. nado. O Meilre Cafa

Verde
,
que hia diante de Diogo Fernandes ,

quando defcubrio detrás de huma ponta co-

mo os Mouros punham os hombros pêra

lançar elTes feus paráos em nado , tornou

atrás rijo 3 dizendo a Diogo Fernandes

:

Tenào-VQS ^ fenhor ^
que temos muitos Mou-

ros
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ros por davajtte, Diogo Fernandes como
per íi qiiiz haver vifta delles

,
quando tor-

nou a voltar
,
poílo que bem remaíle ; hou-

vera rn-fe os Mouros tão deípachadamente

em lançar os paráos na agua, que primei-

ro que clle chegaíTe onde íicavam as galés ,

era tanta a frechada fobre cWq
,

que fe o

caminho fora mais comprido não fe pu-

dera falvar ; mas como as galés começaram
varejar com artilheria , entrctiveram-fe não

paíTando mais avante. A.ffonfo d'Alboquer-

que como em baixo ouvio os tiros
,

pare-

cendo-Ihe que pelejava Diogo Fernandes,

mandou D. António de Noronha a grão

preíTa com fete , ou oito bateis de gente

que lhe acudiíTe ; o qual com a maré
, que

já tornava a fubir , em breve 'chegou onde
eftava Diogo Fernandes a tempo

, que ain-

da houve vJíla dos Mouros. Em alcanço

dos quaes foi tanto , té dar com elles em
fecco defronte da Cidade , lugar onde os

noíTos lhe não podiam fazer damno , fo-

mente commetterem querer cobrar a galeo-

ta
5

que os Mouros com preza não pude-

ram de todo varar , e ficou meia em nado.

Por caufa de haver , e defender a qual hou-
ve entre os noíTos , e os Mouros huma per-

íia de lançadas j e frechadas, que durou hum
bom pedaço , té que veio huma frecha

, que
atraveflbu huma perna a D. Amónio de No-

ro-
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ronha , de que dahi a poucos dias morreo.

E neíle feito ,
que foi cauía de fua morte

,

também correram rifco delia Simão d' An-
drade , Fernão Peres feu irmão , Simão Ran-
gel , e outros

,
que eílavam já dentro na fuf-

ta dos Mouros
,
quando o batel de D. An-

tónio , com que elles hiam , fe alargou delia
;

mas foram foccorridos per Diogo Fernan-

des de Beja
,

que com fua galé, peró que

os não pudeíTe tomar , mandou per hum ba-

tel que os recolheo , e a fuíla todavia ficou

em poder dos Mouros ; os quaes por fica-

rem bem fangrados dos noíTos
,

por aquel-

la vez deíiílíram do que tinham ordenado.

AíFoníb d'Alboquerque pela morte de Dom
António ficou mui anojado ; porque além

de fer leu fobrinho , filho de D. Coílança fua

irmã , mulher de D. Fernando de Noronha

,

era elle per fi tal Cavalleiro , e tinha com
ifto outras qualidades

,
que íe creava nelle

huma grande efpcrança pêra ante de poucos

annos lhe poderem entregar a governança

da índia; e os dias que viveo, era grande

defcanço a elle Aííbnfo d'Alboquerque. Cá
não fomente o ajudava nos trabalhos da

guerra , mas ainda curava algumas paixões

entre elle , e os Capitães
;
porque com.o Af-

fonfo d'Alboqucrque era ardego , e fraguei-

ro em os negócios de feu oílicio , e algu-

mas vezes máo de contentar ^ fempre fe

apro-
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aproveitava de hum bom terceiro
,
per quem

elle queria foldar aquellas quebras de pala-

vras do primeiro im.peto de fua manenco-

ria. O que logo íe m.oítrou com a morte

de D. António nefte caio que lhe aconte-

ceo , mandando elle Affonfo d'Alboquerque

enforcar hum Ruy Dias natural da Villa

Alanquer , homem de boa linhagem , o qual

foi achado em a camará da fua náo , e fe-

gundo fe provou , era pêra huma efcrava

iua de muitas cativas que trazia , a que elle

chamava filhas , e cafava. A execução do
qual cafo

,
pofto que foíTe ordinariamente

per juíliça , fegundo forma do Direito , ellan-

do o delinquente com o baraço na gargan-

ta pêra fulpender no gorou pés de huma
náo

,
quatro , ou cinco Capitães o tiraram

aos Miniítros da juíliça , dizendo que não
haviam de confentir que hum homem pa-

decciTe por tal cafo , e mais fendo de fan-

gue
, que quando houveífe de moi-r-er , havia

de fer per outro género de morte. E não
fomente impediram eíla execução , mias em
modo de indinaçao nos bateis fe foram á

náo delle Aífonfo d'Alboquerque , e mais
confiada , e foltamente do que fe devia á

reverencia do feu Capitão mor. Chegados
a bordo da náo , onde Aífonfo d^Alboquer-
que os veio receber , fabendo que hiam com
aquelle ímpeto ^ começaram dizer : Que po-

de-
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def^es tinha ellepera viandar enforcar aquel-

le homem por tal cafo ? e 771ais fendo ho-

mem defangue
,
que havendo de morrer per

algum delitío , não havia de fer per tão

vil morte, Affonfo d'AIboqiierque como ti-

nha já fabido o que elles leixavam feiro , e

as palavras que diziam eram conformes á
força , diílimuladamente lhes refpondeo

,
que

fe elles queriam ver os poderes que tinha

pêra fazer aquella juíliça
,
que de boa von-

tade elle lhos moftraria
,
que fubiffem pêra

cima. Os Capitães parecendo-lhes que a

moftra dos poderes havia de fer a alçada,

que lhe ElRey dava per fuás Patentes em
quanto governaiTe a índia, fubíram ; mas
com.o foram na tolda , hum , e hum os man-
dou metter na bomba , efiando na boca da

efcotilha com a efpada na mão mia , dizen-

do, que aquelles eram os poderes que lhe

havia de moílrar , e taes lhe dava o feu of-

íicio de Capitão contra os defobedientes , e

que impediam ajuftiça d'ElRe7 feu Senhor.

Feita efta prizao , com que os Capitães fi-

caram fufpenfos de fuás capitanias
,
que úIq

AíFcnfo d'Alboquerque deo a outros Fidal-

gos , mandou tirar o culpado donde o ti-

nham 5 e foi levado em hum batel per bor-

do de todalas nãos com pregoes
,

que de-

nunciavam o íeu crime , té que per derra-

deiro o enforcaram. E fegundo alguns fa-

mi-
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miliares de AíFonfo d'Alboquerque depois

dilTeram
,

poílo que o culpado raereceíTe

jnorte pelo modo que teve em ccmmeíter

o crime , mais o chegou á morte a pouca

reverencia dos Capitães
^

que a indinaçao

do caíb ; e m^ais ih quiz m.oftrar na execu-

ção delia obedecido
, que piedofo. Mas com

tudo a mais da gente da frota ficou efcan-

dalizada deíle feito
^
por eile Affonfo d'Al-

boquerque fer a parte oíiêndida , e o julga-

dor , e mais em cafos daquella qualidade

,

e em lugar , e tempo que tudo eram traba-

lhos 5 não fomente de eftarem todos com
arma na mão , mas ainda era a fome tama-

nha
,
que vieram a quatro onças de bifcou-

to por dia , e em algumas náos fe comiam
ratos. Outros coziam os couros das arcas

por fe não poderem maiiter , e fobre a fo-

me , a agua que bebiam era meia falobra,

e tão barrenta dos enxurros das crefcentes

,

que traziam os rios naquella invernada

,

que não aíTentava o pé em dous dias , e iílo

porque não havia aguada que os Mouros
não tiveífem tomada ; e fe ás vezes os nof-

fos á força de armas a queriam ir fazer,

huma gota de agua cuftava três de fangué.

AíTi que per huma parte fome , e lede , e

per outra guerra , e relâmpados , corifcos
,

e trovoadas do inverno , trazia a gente com.-

mum tão aflbmbrada^ que começou entrar

de-
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defefperação em alguns
,

que fe lançaram

com os Mouros . que foi a coufa que Af-
fonfo G'AÍboqi:erque mais fenrio. Finalmen-
te paíTados três mezes deite tao grande tra-

balho
, que foi quafi purgatório em vida,

na entrada de Agoílo , em que a barra co-

meçou de fe abrir das arêas que a cerram

nô tempo do Inverno , mandou AíFonfo

d'Aíboquerque fahir Nuno Vaz de Caftel-

lo-branco com a fua náo , e Timoja com
elle

5
que levaíTc paííante de trezentos doen-

tes
,

que havia naqiiella frota. Os quaes

doentes cUq havia de ter em a Ilha Anche-
diva

,
por fer lugar frefco pêra poderem

convalefcer, té çllc AíFonfo d'Alboqiierque

ir dar com elícs , tanto que o rio délTe lu-

gar a poder fahir com toda a frota , e Ti-
moja dos lugares de Onor, e Mergeu ha-

via de prover a eíles enfermos , e aíli en-

viar carregado deiles hum navio , Capitão

António de Matos , que foi era companhia
de Nuno Vaz

,
por quanto elle havia de fi-

car em gTiarda , e cura deiles doentes , o que

íè fez mui bem
;
pofto que á íahida da barra

de Goa ambos correram rifco de fe perder
,

como fe perdeo Fernão Peres d'Andrade,

que a eíle mefmo cafo AíFonfo G'Aiboquer-

que mandava hum mez antes
,
que era m.ais

na força do inverno , e porém falvou-fe a

gente.

CA-
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CAPITULO VIIL

Das Armadas
^
que ElRey D. Manuel

o anno de quinhentos e dez mandou d ín-

dia : e defpacbada huma , Capitão mór Gon-
çalo de Sequeira , e outra de Duarte de

Lemos com carga depimenta pêra efte Rey-

7W , AJfonfo d""Alboquerque je partio pêra
Goa com huma grojja frota : e de algumas
coufas que pajjou , e fez nefte m.eio tempo

,

e caminho,

AFfonfo d'Albcqucrquc como defeja-

va tirar a gente daquelle trabalho
, que

paíTavam no rio de Goa, tanto que o tem-

po lhe deo lugar
,

poz-fe logo fora delle

;

na qual fahida por fer ainda mui verde

,

corroo outro tal rifco , em que houvera de
perder duas náos , como ora contamos das

que mandou fahir pêra levarem Tirnoja.

Sobre o qual trabalho parece que a fortu-

na daquelle tempo , ou comarca do lugar

os não Icixava
\
porque fendo tanto avante

como o cabo , a que os noílbs chamam Ca-

bo da Rama
,

que hc três léguas do rio

donde fahíram , viram quatro velas
,
que

osmetteo emtao grande Ibbrefalto , cuidan-

do ferem. Rumes
,

que fe puzeram todos

cm armas. E poílo que donde elles vinham

,

fempre as tiveram tanto ás codas
,

que as

Jom. 11. P. L Kk '
tra-
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traziam mais çafadas que os pelotes , toda-

via como a gente commum por caufa da

fome 5 e máo tratamento que alli paíTou

,

vinha mui desbaratada , e fraca
;
quando as

Guizeram armar, náo havia nella outra for-

ça 5 fenão a que dá o temor nos taes tem-

pos , e cafos. O qual temor também houve
nas próprias náos que elles viram , tendo

a mefma ílifpeita ferem Rumes , té que huns ^

e outros fe vieram conhecer nas iníignias

que todos traziam ferem de hum Senhor j

2s quaes quatro velas eram parte da Ar-
mada ,

que ElPvey D. Manuel mandou o
anno de dez áquellas partes. E verdadeira-

mente fegundo a gente que Aífonfo d'Al-

boquerque tinha , andava cortada do traba-

lho , fe cfte anno EIRey o não provera com
gente frefca , e poíla nas forças de fua natu-

reza 5 traballiofamente pudera Affonfo d**Al-

boquerque acudir a quantas coufas tinha em
aberto pêra fazer , e depois fucccdêram. Mas
Deos infpirou na vontade d'ElRej em man-
ikr aquelle anno duas Armadas , que com
fua chegada a índia animaram muito o ef-

pirito de Aífonfo d'Alboquerque pêra fe

tornar a reftituir na poíTe daquella Cidade

Goa 5
que era a coufa que cUe mais defeja-

va. A primeira foi de klo. náos , Capitão

mór Gonçalo de Sequeira Thefoureiro moí-

da Gafa de Cepta, e filho de Ru/ de Se-

quei-
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queira , todas náos de carga pêra tornarem

o anno feguinte com efpeciaria , de que eram
Capitães Manuel da Cunha filho de Trif-

tão da Cunha , Diogo Lobo d'Alvalade,

Jorge Nunes de Leão , filho de Nuno Gon-
çalves de Leão Chanceller da Caía do Ci-

vel 5 Lourenço Lopes fobrinho de Thomé
Lopes Feitor da Cafa da índia , Lourenço
Moreno

, que hia pêra fer Feitor de Co-
chij 5 e João d'Aveiro

,
que também fervia

de Piloto
5
por fer neíle raifter do mar ho-

mem mui fuínciente , a qual Armada partio

do porto de Lisboa a dezefeis de Março.
A outra Armada

,
que era de quatro velas

,

Capitão mor Diogo Mendes de Vafconcel-

los 5 filho de Martim Mendes de Vafcon-

cellos morador na Villa de Pinhel
,

partio

ante defta de Gonçalo de Sequeira quatro

dias 5 e os Capitães das três eram Baltha-

2ar da Silva filho do Commendador Gomes
Teixeira , Pêro Qiiarefma

,
que depois foi

Provedor dos fornos d'ElRey , Diniz Cer-

niche armador da própria náo em que hia.

Ao qual Diogo Mendes ElRey mandou
a Malaca aíTentar trato nella

,
que ficara

alevantada polo cafo que acontccco a Dio-

go Lopes de Sequeira
, ( como atrás efcre-

vcmos
, ) pofto que ElRey ainda diíTo não

era fabedor. Partidas as quaes duas Arma-
das , também, no mez d'Agofto pariio João

Kk ii Ser-
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Serrão , hum CavalJeiro da Caía d'ElRe7
com três velas

,
que qUc mandava defcubrir

a Ilha de S. Lourenço , e aíTentar trato com
os naturaes de gengivre no porto Matata-
na ; e os Capitães das outras velas eram
Pavo de Soufa , e outro Cavalleiro da Ca-
íli d'ElRe7 , da viagem do qual João Ser-

rão diante daremos razão. Ao preíente con-

tinuando com Diogo Mendes
, por fer o

primeiro que chegou á índia
,
quanto a fua

chegada , íegundo diíTemos , foi temerofa ,

tanto foi alegre depois que Affonfo d'Al-

boqucrque fe vio com elle , fabendo da ou-

tra frota que levava Gonçalo de Sequeira.

O qual chegou a Cananor depois delle Af-
fonfo d'Alboquerque fer já chegado com
os doentes

,
que mandou a Anchediva con-

valecidos de fua enfermidade , vindo já el-

le Gonçalo de Sequeira de Ccchíj ; e da
Armada que levava deíle Reyno

, perdeo

a náo , de que era Capitão Manuel da Cu-
nha junto de Moçambique , mas falvou-fe

a gente. Affonfo d'Alboquerque quando vio

dez náos mui providas do neceíTario , e com
gente frefca ,

que elle m.uito defejava pê-

ra fe tornar reílituir na poíTe de Goa
,
pof-

to que eftes Capitães hiam ordenados hum
pêra Malaca , e outro pêra tornar com a
carga da efpeciaria a eíle Reyno , logo alH

em Cananor teve prática com elles , dando-

lhes
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lhes conta defte feu propofito
, pedindo qui-

zeíícm fer niílb polo rnuito que importa-

va a ferviço d^ElRcy. Porque legundo lhe

elle mandava nas cartas que deram íuas

,

que foíTe ao eftreito do mar RoaO fazer

huma fortaleza , e fegurar as couías de Or-
muz , nenhuma deílas podia fazer em quan-

to fe náo acabaíFe de determinar em as de

Goa ; e quando com o impeto de huma
chegada a não pudeíTe levar na mao com
tão boa, e limpa gente 3 como elles traziam

,

ao menos queimaria as náos que leixára no
eílaleiro. As quaes elle defejava tanto quei-

mar , como tomar a mefm.a Cidade
, por-

que não eftava em razão leixar aquella la-

droeira com os Mouros mui efcandaliza-

dos , e ir ao mar Pvoxo , e a Ormuz
,
pê-

ra
,
partido elle , fahirem elles dalli , e fa-

zerem-fe ícnhores de toda aquella coíla : e

não queria ElRey de Calecut , e tcdolcs

Alouros delia fenão achar quem os favore-

ceíTe com alguma Armada no mar pêra o
coalharem com velas. Finalmente depois que
rcprefentou eftas , e outras razoes a Gonça-
lo de Sequeira , e a Diogo Mendes

,
per-

fuadindo-os quizeíTem fer com elle neíle fei-

to , Diogo Mendes prometteo que feria nif-

fo polas razoes que lhe AíFonfo d'Alboquer-

que deo acerca do tem.po em que havia de
partir pcra Jvíalaca , não lhe fervir íenio

de-
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depois que eíte feito de Goa foíTe acabado

per qualquer modo que aprouveíTe a Deos.

Gonçalo de Sequeira , como o feu tempo
era mais curto pêra fazer carga de efpecia-

ria 5 e fe vir pêra eíle Reyno com ella

,

não fe determinou de todo niíTo , dando
por caufa principal ferem as mais das náos

de arm.adores , e que per bem de feus con-

tratos não podiam fer impedidas contra von-

tade dos Feitores delias ,
que hiam em no-

me dos fenhorios. E mais
,

que fegundo

tinha viílo em Cochij donde vinha, a elle

lhe parecia ter elle AíFonfo d'Alboquerque

outra coufa mais importante ao ferviço d'EI-

Rey 5 e a que primeiro havia de acudir

,

que a tomar Goa ; e era a guerra que El-

Rey de Cochij tinha com hum primo feu,

que com favor do Çamorij de Calecut o
queria lançar do Reyno, dizendo que por

fer morto o Rey velho feu tio . a elle per-

tencia a herança. As quaes diíferenças ti-

nliam dado tanta torvação na terra
, que

não fe podia haver pimenta fenão com a

lança na mão , como elle AíFonfo d'Albp-

querque teria fabido per Nuno Vaz de Caf-

tello-branco , e per Baíliao de Miranda

,

que elle lá mandara em favor do mefmo

;

poílo que em algumas vezes que fe tinham

achado com a gente deíle feu imigo , hou-

veram dcile viíloria. Aifonfo d'Alboquer-

que
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que por então não curou de apertar mais

com Gonçalo de Sequeira fobre aquelle ne-

gocio de Goa
,

porque via ter elle razão

,

principalmente por caufa do trabalho em
que EiRey de Cochij andava com aquelle

feu primo , e competidor
,
que era aquelle ,

que em ódio noílb nas guerras paíTadas fe

lançou com o Çamorij , e fazia guerra a

feu próprio tio , como atrás fica. E porque
não fomente por caufa da prática de Gon-
çalo de Sequeira , mas ainda pelos recados

que cada dia tinha de Cochij , vio quanto im-

portava fua prefença , determinou AíFon^b

d'Alboquerque de ir lá , e leixou em Ca-
nanor toda a Armada. Somente levou hutra

galé, duas caravellas , e fete paráos da ter-

ra 5 nas quaes v afilhas foi a mais da gev[e

de Jorge da Silveira , e Francifco Serrão ,

que vieram alii a Cananor ter com elle de
Cochij , onde invernáram com as náos da
efpeciaria que tomaram em Baricalá , como
atrás fica

,
por a gente deíles dous Capitães

eílar folgada do repoufo daquelle inverno.

Na qual ida de Cochij quiz ainda AíFonfo
d'AIboquerque ter hum refguardo

; porque
fendo fabida podia damnar o feito , e dian-

te mandou dizer aElRey, que fecretamen-

te fem reboliço o vieífe efperar junto da
fortaleza de Cochij , como que vinha buC-

car o amparo delia , no qual lugar queria

fe-
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fecretamente fallar com elle prhrieiro
,
que

na terra fe IbubeíTe fer elle AíFonfo d'Al-

boquerque chegado. Da vifla , e prática que

ambos tiveram neíle lugar , logo ante ma-
nha primeiro que houveffe noticia de fua

chegada , Afronfo d'Alboquerque fe foi lan-

çar em modo de cilada junto da Ilha Vai-

pij
,
per onde tinha avifo que o contrario

d'ElRcy havia de vir ; e na fua chegada

aííi o faivou com artilheria , fettas , c lança-

das
5
que perdeo o Gentio muita parte de

fua gente , e desbaratado foi bufcar foccor-

ro em ElRey de Calecut noíTo imigo
,
que

naquelle tempo com a morte do Marichal

,

que ainda não tinha pago , eílava mui fo-

berbo. Aiíbnfo d'Alboquerque , havida cfta

vicloria 5 tornou~fe a Cochij apaciíicando a

terra , com que logo começou vir pimenta

pêra carga das náos de maneira
,

que em
breve defpachou Gonçalo de Sequeira

,
pof-

to que elle nao partio fenao depois do fei-

to de Goa pêra que Affonfo d'Alboquer-

ciue o convidou ; e nao foi niíTo pola obri-

gação que tinha a carga da pimenta , e ra-

zoes que deo de o nao poder fazer. E por-

que Manuel da Cunna filho de Triílão da

Cunhii nao tinlia embarcação pêra tornar

pêra o Pvcyno tao honradamente , como de

cá partira por Capitão de huma náo que

tinha perdido , fegundo diíTemos ,
quiz fcar

com



Década IL Liv. V. Cap. VIII. 5-21

com AíFonfo d'Alboquerqiíe , o qual o re-

cebeo por razão de lua peffoa , e filho de

feu pai , no lugar de íeu fobrinho D. An-
tónio de Noronha , dando-lhe a capitania

da náo Rumeza , em que sndava Jorge da

Silveira
,

por fe elle vir com Gonçalo de

Sequeira. No qual anno também veio Duar-

te de Lemos
,

que ante da partida delle

Gonçalo de Sequeira chegou de Çocotorá

,

donde partio , como efcrcvemos : ao qual

quando veio pêra eíle Reyno , AíFonfo d'Al-

boquerque deo a capitania mòr de quatro

náos 5 havendo rcfpeito ao foro , e honra

com que andara na cofta da Arábia , e to-

dalas náos de fua capitania , e aiTi as de
Gonçalo de Sequeira paliaram. ^ e vieram

a eíle Reyno o anno de onze , fomente o
mefmo Gonçalo de Sequeira

,
que invernou

em Moçambique , e veio o anno de doze.

AíFonfo d'Alboquerque , porque a dor da
fahida de Goa o apreílava muito que fe

tornaíFe a reílituir na poíFe que tivera del-

ia , em quanto o nao pode fazer per íi

,

tinha mandado Gafpar de Paiva Fidalgo da
Gafa d'ElRe7, e filho de Gileanes Gidadão
nobre de Lisboa

,
que com três navios an-

daíTe na barra de Goa , e não leixaíFe en-

trar , ou fahir navio
,
que não foíTe mettido

no fundo. E na cofta do Malabar em hu-
ma parte mandou que andaíTe Garcia de

Sou-
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Soufa , e Simão Martins ; e em outra Dio-

go Mendes de VafconcelJos com as náos

de faa capitania
,

por ter já concedido a

AíFonfo d'Alboquerque
,
que queria fer no

feito de Goa. O qual requerimento Diogo
Mendes lhe concedeo pezadamente

,
por lhe

parecer que AíFonfo d'Aiboquerque o que-

ria embaraçar , e entreter naquelle negocio

,

de que podia ficar tão desbaratado da gen-

te que levava
,
que não poderia feguir feu

caminho. Praticando o qual cafo com os

Capitães da fua frota, aflentáram que fem
embargo da palavra que elle Diogo Men-
des tinha dado a Aífonfo d'Alboquerque

,

tanto que o tempo foíTe pêra poderem fe-

guir fua viagem , fe partiífem , fe elle Af-

fonfo d'Alboquerque o quizeíTe mais deter,

por quanto elles hiam izcntos da fua jurdi-

ção , e a maior parte da defpeza daquellas

náos era de armadores : por a qual razão

elle os não podia entreter pêra neceífidade

algum.a tão importante ao ferviço d'ElRey
,

que não foíTe maior o feito a que hiam.

AíFonfo d'AIboquerque tanto que lhe foi re-

velado eíla determinação , fem dizer o que

tinha fabldo , tomou a menage a Diogo
Mendes , e aos outros Capitães , e mandou
aos Meftrcs , e Pilotos que fob pena do

cafo maior não fe partiífem fem fua licen-

ça. A qual coufa fentio muito Diogo Men-
des,
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des 5 vendo o modo que AíFonfo d'Albo-

querque queria ter com elle naquelia ida

fua : peró foírreo tudo com eiperança ,
que

vindo o tempo da monção
,
que o não im-

pediria. Paílado eíle cafo
, que faz muito

{)era o que ao diante fuccedeo , como Af-

bnfo d'Alboquerque tinha tudo preíles pê-

ra ir fobre Goa
,

partio de Cananor com
vinte e três vélas , em que entrava Diogo
Mendes com os três Capitães de fua capi-

tania , e os outros eram Manuel da Cunha ,

Manuel de la Cerda , D. Jeronymo de Li-

ma 5 D. João de Lima feu irmão , Fernão
Peres d'Andrade ^ Simão d'Andrade , Gar-
cia de Soufa

, Jorge Nunes de Lima , An-
tónio d'Ac0ila , Gafpar Cão , Fernão Feijó,

Nuno Vaz de Caftello-branco , Simão Mar-
tins , Aífonfo PeíToa, Baílião de Miranda,
Duarte de Mello , António Rapofo , e Dio-
go Fernandes de Béja com três náos

, que

já tinha mandado diante a cfpcrar r;o mon-
te Delij as que vinham de Adem a carre-

gar a Calecut. O qual tinha tomado algu-

mas 5 e cm huma vinham dous Judeos Caf-
telhanos

,
que fe fizeram Chriftãos : a hum

chamaram Triftão d'x\taide , e a outro Fran-
cifco d'Alboquerque , c depois fervíram de
jinguas a Aubnfo d'Alboquerque. Tornan-
do a elle

,
que feguia a fua viagem com ci-

ta frota, chegou a Onor, onde logo veio

Ti.
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Timoja ftllar com dle , dando-Ihe nova do
modo que os Mouros tinham fortalecido a

Cidade Goa , com todo o mais que convi-

nha íaber do eftado da terra
,
por eWe Ti-

inoja trazer lá homens lançados
,

per os

iquaes tinha aviío. E porque o tempo im-

pedio a que AíFonfo d'A]boquerque fe de-

tiveíle alli , fem poder paíTar mais avante , e

Timoja andava occupado em celebrar hu-

mas vodas
,
que , fegundo feu ufo , elle fa-

zia com huma filha da Rainha de Garzo-

pão
y
pedio a AíFonfo d'Alboquerque

,
pois

Deos o trouxera alli a tempo que elle ce-

lebrava aquellas feílas de fua honra
,

qui-

zeíTe fahir em terra com todolos feus Capi-

tães a tomar delle hum jantar. AíFonfo d'AÍ-

boquerque ,
por comprazer a efte Timoja

,

como a homem de que tinha recebido íèr-

viço , e havia muito miílcr pêra aquelle fei-

to de Goa , concedeo a feu rogo , fahindo

em terra em bateis , e elle em a galé Capi-

tão Baílião de Miranda com os mais da fro-

ta , em que hia muita gente nobre , com
fundamento que recebido o jantar , fe tor-

naria ás náos. Peró o cafo fjccedeo ao con-

trario , faltando úo fabito temporal na cof-

ta
,

que efteve elle três dias em terra fem

poder vir ás náos , e ellas em condição de

fe perderem , porque além de não cílarem

tão amarradas como convinha pêra a for-

Ça
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ca do vento , falecia em as náos os Capi-

tães , e alguma gente nobre
, que era com

Affonfo d'Alboquerque em terra , os quaes

neíles tempos dáo animo, einduilria agen-
te do mar. Acabada a força do temporal

,

que deo maior trabalho , e paixão aos da

terra
,
que aos do mar ; tanto que elie deo

jazeda , mandou AíFonlb d'Albcquerquc

,

que como cada hum dos Capitães pudeiTe

,

fe fahifle do rio , e recolhefie ás náos. Na
qual fahida fe perdeo hum batel , em que
morreram trinta homens , hum dos quaes

foi António d'Acoita filho de Pcro d'Acof-

ta de Tomar Capitão da Taforea , e aíH

António de I.ijs
,

que fervia de Secretario

a AíFonfo d'Alboquerque
,

que clle muito
fentio ; e além deíles mortos outro batel fe

alagou , mas falvou-fc a gente , indo ter

meia aííbgada á coíla. Recolhido Aírbnfo

d'Alboquerque ás náos , levou com.íigo cm
três navios de remo de Timo j a a hum Ca-
pitão Gentio chamado Mcdio Rao , homem
mui nobre

, que andava em^ companhia dei-

le Timoja
, por elle não poder ir logo , e

ficar concertado que per terra havia de le-

var féis mil homens a foldo
, pêra a hum

certo tempo dar elle per terra , e AíFonfo

d'Alboquerque per mar , e queimarem as

náos dos Pvumes , que eílavam em eílaleiro

na ribeira de Goa. Com o qual concerto

Af-
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AíFonfo d'Alboquerqiie fe efpedio de Ti-
moja 5 e foi eíperar feii recado á Ilha de
Ancliediva , íimulando que queria alli fazer

aguada
,
por lhe dar tempo a dh poder

ajuntar a gente , e a fe poer em caminho
^

com que ambos fe ajuntafiemi no lugar or-

denado : peró por eiie recado de Timoja
tardar mais do que AíFonfo d'Alboquerque
queria , deteve-fe pouco em Anchediva , e

foi furgir no rio de Goa a vinte dias de
Novembro do anno de quinhentos e dez.

C A P I T U L O IX.

Como Affonfo ã"Albuquerque fahio em God
fegunda 'vez ^ e a tomou per força

Ae armas.

AFfonfo d'AIboquerque como a prin-

cipal coufa que havia mifterpera com-
metter aquella Cidade Goa , era levar os

homens contentes , e alegres
,
poios ver em

alguma maneira defcontentes do que fe paí-

fára nella quando a leixáram aos Aiouros

,

poílo que já fobre efe cafo em alguns con-

íelhos entre os Capitães fe tinha juftiíicado
;

todavia lhe pareceo neceíTario dar pública

razão de fi
,

pola experiência que tinha,

quanto adoçava o animo dos homens
,
que

obedecem ásjuftifícaçoes dofuperior, emais

nos tempos que elles vam oíFerecer fuás vi-

das
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das debaixo de feu mandado. AíTi que mo-
vido delias caufas

, ( poílo que em todos

viíTe promptidão pêra aquelle feito
, ) quiz

propôr-lhe eíte arrazoamento : Repetir-vos
,

Senhores , e amigos , o que temos pajjhdo

fohre efta Cidade Goa
,
jerta trazer-^cos d

memoria os méritos da honra que 7tella ten-

des ganhado
, fem fazer algum defccnto

delia porque a leixámos ; como alguns d.e

pouca conjideração queremfazer , attribuin-

do efte feito de a leixar não a obra de Por-

tugtiezes , e mais a Ji rnefmos que a mim
feu Capitão. Como fe eu não ti-vejfe vifta

em todos
,

que fe efe feito fe botrjera de

governar pelo que queria o animo de cada
hum

5
primeiro leixdra a vida

,
que hmna

ameia do que tinha ganhado , por efta fer
a natureza do leal , e verdadeiro Portu-

guez. Mas como todos militayiws debaixo

dos preceptos , e regjmento ã^ElRey Nofò
Senhor , e elle fempre faz mais conta da
vida de cada hum de nos

,
que do fenhorio

das Cidades da índia ; e a principal coufa

que encommenda a nós-outros
,

que temos

efte cargo que eu firvo , he a fegurança
das vojjizs vidas , não podeis vós tanto

defejar de as oferecer d morte debaixo de

fua bandeira
,
por lhe conquiftar eftados ,

efenhorios ,
quanto elle he cautelofo 720 ref

guardo que nos manda ter
,
por itão encor*

rer-
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rerdes em perigo delia, E pofto que eu fen--

tijje em vós o pejo , cora que leixaveis ejia

Cidade por parte de vojja honra
,
polo que

convinha à minha obrigação foi necejjario

fer afjl : cá o animo voffò fem os inftruynen-

tos com que fe elle fujienta , e ajuda
,
que

eram os mantimentos , e munições que nos

faleciam
, fogo era fem matéria era que fe

elle conferva. Mas parece que meus pecca-
dos

, fahindo eu da Cidade a bufcar efta

confervdção de voffa vida , e faude , 7íos

trouxeram a padecer 720 mar o que eu te-

mia na terra
;
pois ( como vijles ) a fome

lavrou cm nós mais
,
que o ferro dejies in-

fleis. Ora (^louvado Deos) nós vimos pro-
vidos pêra a neceffidade que me obrigou

leixar efta Cidade , e os voftos ânimos ef
tam tão vivos pêra vos tornar a poufentar
nella , como os lugares que tiveftes por apou-

fentaw.ento ainda quentes , efrefcos de vof-

fas pejfoas 5
pêra vos receber em fl como

próprio , e natural ajfento voffo , o que he

pelo contrario nos Mouros que nella eftam.

Forque pela nova que tenho , todos são fo-

rafteiros , e gente alugada
,
que no tempo

da ajfronta , como não defendem cafas pró-

prias , mulheres
, filhos ^ fe\ ou honra , no

primeiro Ímpeto nofjo logo viram as cofias

,

e defpejam o lup-ar que defendem , de que

já temos experiência as vezes que puze--

mos
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mos o peito em terra 710 commetthnento da.

fortaleza Pangij, Tudo fegundo tenho fa-
bido nos convida , tudo nos amoefta que nos

tornemos a efta propriedade . que 7ios Deos
deo fem fangue , e feni o modo que trazia^

7nos de a comraetter quando nella entra-

mos , da qual fe hoje eftamos fora , ver-

dadeiramente creio fer por lhe não darmos
graças por quão barata a houvemos defua
mão. Porque a nação Portuguez onde não

poe trabalho , 72ão lhe parece que te?n hon-

ra : e defta fua honrada opinião vem ás

vezes não eftimar as coifas ; e de as não

eftimar nafce o efuecimento de dar lou-

vor , e gloria a Deos per qualquer modo
que lhe a elle apraz conceder-nos vicioria.

Com tudo coTão efta milicia
,
però que nós

fejamos miniftros , e inftrumentos delia , a.

caufa he própria delle mefmo Senhor
,
pois

he contra Mouros , e infiéis imigos de fua
SanEla Fé , ao prefente neft^a obra

,
que por

feu louvor ^ e gloria de noftb P^ey
^
fama de

nojfos trabalhos imos commetter ; eu confio

emfua mifericordia
,
que mais fácil nos ha

de fer o feito , que a mim efta relação que
vos faço do eftado em que de certo fei efta-

rem as coufas defta voffa Cidade , de que
temos perdido a poffe , c não a acção de a
cobrar. Por tanto

, fenhores , e amigos^
pois vos Deos deo animo

, forcas ,
prudej:-

TomJL P.L LI
'^

cia.
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cia 5 e feguimos lei SanSia , e fervimos a
Príncipe , a quem elle mefmo Deos conce-

deo o que nao deo a nenhum de^feus ante^

fajpidos 3 defcubrir , e conquifiar terras

tão remotas do feu Reyno ; devemos crer

que nós-outros Jeus criados , e valjallos

trazemos em favor nojjo aquelle ejpirito

de Deos
,

que moveo a elle fera continuar

ejla tão alta empreza ,
pola qual os Por-

tuguezes em todalas partes do Mundo são

mui conhecidos , e efiimados \
pojlo que pe-

los feitos ,
que em Africa tem feito , jâ

tivejfevd grão nome, E pois a 7w[jo Deos
,

a noffo Rey , e a nojjas honras devemos não

perder o ganhado , mas ir adiante com a
memoria dejlas três ob?'igações

,
ponhamos

o peito em terra
,
que ella fe defpejará de

noffos imigos , coyno cojlumam , tanto que^

nos vem o rojio : cd fegundo vejo no de ca^

da hum de vós
, já lhe parece pouco o que

imos fazer pêra o que fará tanto que me
ouvir invocar o Apojlolo Sant-lago Capitão

de nojfas vitorias. No fim das quaes pa-

lavras por algum íinal
, que elle AfFonfo

d'Alboquerque tinha dado , como que fazia

fim de feu arrazoamento , começaram as

trombetas de tanger : Armas , armas j com
que a gente fe alvoroçou tanto

,
que naquel-

le inílante nenhuma coufa duvidara com-
metter. AíFonfo d'Aiboquerque ,

(aíTocegado

aquel-
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aqucllc runior , e gera! alvoroço
,
) tornou a

praticar com os Capitães no modo com.o

haviam de comm.etter a Cidade
;
pofto que

de Anchcdiva vinha já provido como ha-

via defer, flvzendo fundamento da ajuda de

Timoja per terra. Ivias parece que permit-

tio Deos tardar el!e com ella pêra fe mu-
dar cíle commettimento

,
que ícm dúvida

toda a noíla gente correra muito rifco : cá

Alibnfo d'Alboquerque ordenava que Ma-
nuel de la Cerda

,
por ter huma náo alte-

rofa dos caílellos , e elle mui efpecial ca-

valleiro pêra aqucllc calo , foíTe pôr a bar-

ba Ibbre hum baluarte mettido na agua

,

em lugar tão alcantilado
,
que a náo podia

bem chegar, pêra dos caílellos delia lança-

rem huma ponte a elle
,
porque a gente paf-

faíTe fem damno da artilheria
,

que jogava
per baixo no coílado da náo. E fem dúvi-

da, fegundo o que depois fuccedeo , e elle

mais ordenava na repartição da gente a fim

de entrar per eíle baluarte , como na Cida-

de havia mais de nove mil homens de pe-

leja , e os nofTos eram mil e quinhentos

Portuguezes , e trezentos Malabares , elle

fe vira em mui grande perigo. Mas con-

formando-fe com o intento principal
, que

era pôr fogo ás náos
,

que os Mouros ti-

nham no eílaleiro
, ( quando mais não pu-

dcíTe fazer
, ) quiz-fe ordenar d'outra ma-

LI ii nei-
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neira, depois que teve avifo como a Cida-

de eílava fortalecida da banda do mar. A
qual informação lhe trouxe D. João de Li-

ma 5 e feu irmáo D. Jeronymo ,
que elie

mandou cm bateis dar huma viíla á Cida-

de 5
pêra notarem a força que os Mouros

rinham. feita , o que elles fizeram com mui-

to perigo de íiias peííoas
,

por defcarregar

iielles toda artiiheria que eílava apontada

naquella frontaria onde elles chegaram ; e

o modo cm que a Cidade eílava fortaleci-

da , e ordem que aíientou pela informação

delles de a commetter , foi eíla. A Cidade

,

pêra quão pouca gente era a noíTa , tinha

fomente hum combate
,

que era pela parte

da ribeira , onde as náos eftavam varadas

:

ao longo da qual ribeira ficava hum panno

de muro ,
que tinha huma porta pêra o fer-

viço delia , a que agora chamam de Saneia

Catharina , em memoria que no dia que a

Igreja foiemniza a fefta deíla Sandia per

elia entraram os noíFos a Cidade. A qual

ribeira ficava fechada com huma eílacada de

madeira mui groíTa entulhada per dentro

,

e rebatida á maneira de vallo
,

que come-

çava junto das náos que elles tinham em ei-

taleiro , e hia correndo ao longo da praia

;

e tanto que eníiava a porta que eílava no

muro per que a Cidade fervia da ribeira

,

fazia alli hum cunhal á maneira de baluarte

bem
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bem entulhado de terra , e tornava correr

outro longor mui comprido de eílacada

,

que ília fechar em cima no muro , ficando

a porta da ferventia ,
que diíiemos , mettida

dentro deíia eítacada. De maneira
,
que co-

mo as caías da Cidade ficavam dentro dos

muros de pedra , e cal
, que ella tinha , aííl

as náos dentro dcíle circuito do muro , e

eílacadas , íem haver mais ferventia pêra o
mar

,
que per entre as proas das náos

,
que

pêra quem per alii quizeffe entrar , ficavam

cm Jugar de torres. E porque os Mouros
tomaíiem prefumpçáo ,

quequerirmios com-
metter a Cidade pela parte de cima

,
palia-

da a eílacada , e fronteria da Cidade , onde
cllcs tinham pofto toda faa força

,
por aquel-

le lugar fer menos fuipeitofo , ordenou que
todolos navios pequenos, e de remo, que
demandavam pouca agua , a noite ante do
dia de SanCla Catharina

,
que elle efperava

tomar terra , forfcm tomiar aquelle poufo

,

que era junto d'outra porta da Cidade, que
he onde defembarcam todalas couías que
pagam direitos per entrada em huma cafa

grande que alli cívá , a que elles chamam
Mandovij , ao modo das noíl^is alfandegas,

e por eíla caufa fe chama eíla porta do Man-
dovii , ern os quaes navios hiam Duarte de

Mello , Francifco Pantqja , Affonfo Peífoa
,

António d'Abreu , Fernão Feijó , e outros.

Por-
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Porque fentindo os Mouros de noite qué

os noíTos navios tomavam efte lugar , acu-

diriam alli com alguma força pêra defaba-

farem os lugares debaixo , onde AíFonfo

d'Alboquerque queria defembarcar , repar-

tido per eíla maneira em duas partes. Elle

havia de íahir ante de chegar á tranquei-

ra , e ir per fora delle té encav algar o alto

junto do muro por fer ladeira acima , e

trabalhar por tomar a porta que tinha o
ferviço da ribeira , a que ora chamam de

Sanfta Catharina
,
pêra entreter os Mouros

de dentro da Cidade não fahirem ajudar os

de fora da ribeira , e eíles náo fe pudeíTem

acolher pêra dentro , com que os Capitães ,

que elle mandava que tomaíTem a terra da

ribeira , fícaífem fenhores delia por caufa das

náos que elle queria queimar, E a gente

que levava comíigo , feria té oitocentos ho-

mens 5 em que entravam eíles Capitães : Jor-

ge da Silveira ^ Jorge Nunes de Leão , Fran-

cifco Pereira Coutinho , Baílião de Miran-

da , Pêro d'Afonfcca, Ruy Galvão, Antó-
nio de Sá , Jorge Botelho , António de Ma-
tv)s , e Simão Martins. O outro corpo de

gente, que ordenou commetter á entrada da

ribeira , repartio em três partes , huma , que

feria de trezentos hcm.cns , fahiria em baixo

a refpeito do íirio da Cidade, e poufo das

noííks náos , na qual iriam efles Capitães:

D.
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D. João de Lima , D. Jeronymo feu irmão

,

Diogo Fernandes de Beja, António Rapo-
fo 5 Gafpar Cão , Nuno Vaz de Caílcllo-

branco. Na parte de cima
,
que era do Man-

dovij 5 havia de íahir outro clquadrão de

outra tanta gente , de que eram Capitães :

Manuel de la Cerda , Aires da Silva , Ma-
nuel da Cunha , Fernão Peres d'Andrade

,

Simão d'Andrade feu irmão , e Gafpar de
Paiva. E no meio deites dous corpos de

gente , que era mais na fronte ria da Cida-

de 5 fahiria Diogo Mendes de Vafconcel-

les com té cento e cincoenta homens
,
que

eram d'Armada pêra Malaca , de que elíe

era Capitão mór , com os outros Capitães

delia. Ordenou mais AíFonfo d'Alboquerque
,

que os Meílres de algumas náos , de que o
principal a quem competia o governo del-

ies era Antão Vaz , e certos bombardei-

ros com feu condeftabre fofiem nas coftas

defta gente de armas , e com muitas rocas

de fogo , e artifícios delle queimaíTem as

náos que eílavam cm eílalciro , com tal ten-

to que não commetteíTem cila obra fcnao
' quando viílcm que os noíTos fe tornavam
recolher aos bateis

;
porque em quanto lhe

Dcos defíe vidloria , não queria que o fí^

zeíTem , por caufa de lhe ficarem as nãos

falras
5
que elle muito eílimaria. Dado eíla

ordem do lugar , onde cada hum havia de

fa-
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iahir , a primeira coufa que metteo os Mou-
ros em revolta , fora ai os navios de remo

,

que de noite com a m.aré tombaram o poufo
defronte do Mandovij

,
que

,
( como dilTe-

mos
5
) era já no fim da Cidade paliada á

fronteria delia , onde eftava toda a força de

•fua artilheria , e defensão : cá fentindo o ru-

mor dos navios , e da gente do mar , que

de induílria o faziam miaior do neceffario

,

acudio quaíi a mais da gente da Cidade,

parecendo-lhe que per alii queriam os nof-

fos tomar terra, Peró depois que elles na

alvorada da manha ouviram trombetas em
três 5 ou quatro partes , na ribeira , e pela

coíla acima
,
que eram as de Aíronfo d'Al-

boquerquc , nao fabiam onde acudir , té que

a claridade da manha lhe moílrou que a ri-

beira era entrada dos noíTos , ou
,
por me-

lhor dizer , o ferro que fentíram em fuás

carnes. Porque ainda que a luz do Sol def-

cubria toda aquella região , naquelle lítio

era huma noite de nuvens de fumo fem
mais claridade que os fuzis de fogo ao mo-
do de relâmpados

, quando fe punha na ef-

corva da artilheria , "de maneira que alli nao
havia conhecimento de imigo em vifta, fo-

mente em voz. Mas cila entrada das tran-

queiras que os noíTos fizeram , nao foi fem
muito do feu Cangue perdido , e m.uito- mais

depois que os Capitães íe baralharam huns

com
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com outros
,
principalmente entre as náos

,

onde todos concorreram , aífi Mouros co-

mo Chriíláos
;
porque comiO efte era o in-

tento de todos 5 tomar , ou defender a poíTe

delia , houve alli tanta perfia de lançadas
,

cutiladas , frechadas , e doutros agulhoes

de morte
,
que fem mudar pé ficou aquelle

lugar juncado de corpos de Mouros fem
algum dos noíTos ; ante com a viéloria que

fcntíram , começárami fcguir alguns
,
que fe

foram recolhendo caminho da porta da Ci-

dade , onde acharam a cavallo hum Capi-

tão delia
,
que era hum capado homem va-

lente de ília peiToa
,

que a ponta do ferro

os fazia tornar á ribeira. Porém depois que
elle vio o pezo da gente que carregava fo-

bre elle por fe recolher , vindo aguilhoada

de alguns Capitães nolTos que a pcrfcguia
,

nao a pode mais entreter , e por fegurar fua

peílba dentro dos Mouros , dando a ribeira

por arrombada de todo , rccolheo-fc pola

porta da Cidade já com huma lançada no
rofto. Os Mouros como perderam a viíla

de icu Capitão
,
por ferem muitos , e o lu-

gar deíle recolhimento eílreito , comieçáram

de fe efpalhar , correndo ao longo do mu-
ro , como quem havia por mais preíles os

feus pés pêra ir bufcar entrada per outra

parte
,
que efperar vez , quando poderia en-

trar pela porta
,

porque os noilbs per de-

trás
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trás lhe efcalavam as carnes de morte. Fi-

nalmente no recolher per eíta porta houve

tanta preíTa , e defacordo , e os nofíbs eram

já tão entremettidos com elles
, que come-

çando de abocar o portal pêra entrarem to-

dos de mjftura , deram-ihe com as portas

no roílo ; e peró que trabalhaíTem por as fe-

char de todo , não puderam com huma chu-

ça que metteo entre ellas Dinis Fernandes

de Mello. Eram nefte tempo á entrada deí^

ta porta Diogo Fernandes de Beja , D. Je-

ronymo de Lima , Gafpar Cam , António

de Soufa , João Lopes d'Alvim , Simão Ve-
lho , António Vogado , Vafco d'Afoníèca

,

Francií^jo Coelho de Vifeu , e Fradique

Fernandes , o qual ainda que neíla relação

feja o derradeiro , clle foi o primeiro que

entrou pela porta vivo \ em premio da qual

entrada AfFonfo d'Aiboquerque lhe deo a

capitania de hum bargantim , e ElRey Dom
Manuel o tomou por íeu criado. Feita efta

primeira entrada , íobrcvieram eíloutros Ca-
pitães , e principaes peíToas

,
que fizeram a

fegunda , D. João de Lima , Manuel de la

Cerda , Fernão^ Peres d'Andrade , Aires da

Silva , Maniíel da Cunha, Gafpar de Pai-

va , António Garcez . Mendaiibnfo de Tan-
ger. Os quacs com o Ímpeto da vidloria

que levavam , de dous em dous , c três em
três, com outra gente que osfeguia, come-
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çáram de fe metter pela Cidade , onde fe

houveram de perder. Porque como neíta

primeira entrada os mais delles eram eftes

Capitães , e gente nobre que nomeámos , a

qual nos lugares de honra lèmpre he a dian-

teira
, ( porque a força da gente ainda fica-

va na ribeira
,
) tanto que os Mouros vi-

ram quão poucos os pcrfeguiam. , tornaram

fobre íi , e apertaram tão rijamente com el-

les
,
que daquella vez mataram D. Jeronymo

de Lim.a , e a hum. Cavalleiro per nome
Cofmo Coelho

,
que morreo em fua com-

panhia. E dando nova a D. João de Lima
que feu irmão era morto , acudio a elle , e

chegando onde o achou armado ao muro
vaiando o langue com a vida , diíTe-lhe

D. Jeronym>o : Adiante
, fenhor irmão , não

he tempo de deter
,

que eu em meu lugar

fico. Na qual alFronta que os noíTos pade-
ciam , chegou Pêro d'AíFonícca com alguns

liomens que comíigo levava
,
que foi caufa

delles tomarem fôlego té que com a vinda

de Vaíco d'Aífonreca , MendaíFonfo , Gaf-
par Cam , e outros

,
que íe ajuntaram em

hum corpo , á força de ferro levaram os

Mouros ante íi té chegarem a hum terrei-

ro defronte das cafas do Sabayo , que fora

fenhor da Cidade. E porque , como a lu-

gar mais nobre dclln , aqui concorriam to-

dolos Mouros , foi neile a maior força de
pe-
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peleja
,
por os noíTos ferem mui poucos em

comparação do grande número delles , e

mais alguns a cavallo que os afadiga mui-

to. Porém como a lalvação de íuas vidas

citava mais na efpada
, que nos pés , foi

aqui morto Vafco d'AfFonfeca , Álvaro Go-
mes , António Garces , António Vogado , e

Manuel de la Cerda foi frechado abaixo de

hum olho 5 e António de Sá na maçaa do
rofto , e outros per partes

,
que não fe po-

diam aproveitar das mãos , e dos pés
,
que

nos taes tempos todos são miniftros da guer-

ra. Finalmente em todolos que a cíle tem-

po eílavam dos muros a dentro , havia tan-

to fanguc vertido , e eílava em tanto perigo

das vidas por a grande multidão dos iníi-

gos
,

que ie lhe tardara Ibccorro , nenhiun

ficava vivo ; mas fobreveio Diogo Mendes
de Vaíconcellos com a fua gente , o qual

não fomente deo fôlego aos noíTos , mas
ainda novo animo com hum Sant-Iago que

deo em chegando. E foi tanto o impeto que

puzeram em coxnmetter os Mouros
, que

lhes fizeram virar as coitas , huns acolhendo-

fe ás cafas do Sabayo , e os de cavallo per

eíTas ruas , como gente já mais confiada nos

pés ,
que na defensão das mãos. Aíi-bnfo

cfAlboquerque neíle tempo não eltava ocio-

fo , porque não fomente teve muito, tra-

balho em fubir coita acima hum bom pe-

da»
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daço por encalgar o alto ; mas ainda quan-

do chegou á tranqueira achou quem Ília

defcndeo hum pedaço. A qual desfeita a for-

ça de machado por caula da fortaleza del-

ia
,
quando quiz encaminhar pêra ir tomar

a porta do muro
,
por o caminho fer entre

huns vallos , alli houve a maior defensão

,

de maneira que fe deteve tanto, té que veio

ter com elle hum Grumete em cima de hum
cavallo

5
que houve dentro na Cidade de

hum Turco que mataram
,
pedindo-lhe al-

vicera que a Cidade era entrada. E como
Affonfo d^Alboquerque o conhecia por íer

diligente em feu milter, e ás vezes graceja-

va com elle , refpondeo-lhe : Bem te enten-

do , a cavallo vens
,
que queres

, fer cavai"

leiro da terra , ou do mar ? eu me vou trás

tua palavra , e tu toma efta de nihn pêra
te accrefcentar , ou a cavalleiro , ou a ma-
rinheiro

5
qual tu quizeres, A cliegada do

qual Grumete tanto alvoroçou a gente
, que

a nao podia entreter , e quaíi huns em.pu-

xando os outros , chegou ao terreiro , onde
Manuel de la Cerda em cima de outro ca-

vallo acubertado de hum Mouro que ma-
tou , o veio receber com palavras dignas

daquelle lugar , e aélo. E como q\\q vinha

I

lavado todo em fangue da frechada do rol-

to 5 trazendo ainda o ferro com parte da
afte nelle ;, e per outras partes outras -, vinha

tão
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tão gentil homem nos olhos daquelles
,
que

trazem os ícus poílos nos aclos da honra ,

que começou AíFonfo d'Aiboquerque de o
louvar , e aíTi áquclies que o vieram rece-

ber tintos o corpo em feu próprio fangue,

e asarm.as no dos iraigos. Finahiiente com
fua chegada não ficou Mouro que mais eC-

peraíTe na Cidade , bufcando cada hum fua

lalvação , e os mais delles fe acolheram pe-

la porta que diíTemos fer chamada do Man-
dovij

,
per onde viram que o feu Capitão

da gente d'armas fe acolhia , o qual té alli

foi a cavallo , e com alguns principaes que

o feguiam fe paíTou á terra firme. O ou-

tro Capitão capado
,

que diíTemos que foi

ferido no roílo á entrada da porta
, poílo

que feu próprio officio era o governo da
fazenda do Hidalcao , e não o da gente

d'armas , era dle tão valente cavalleiro
, que

não fe contentou com fer ferido , mas ain-

da morreo esforçadamente á porta das ca-

fas de feu fenhor, defendendo o feu. To-
do o outro povo da Cidade

,
por não te-

rem a embarcação que eíles principaes ti-

nham no Mandovij , fugiram pela porta , a

que ora chamam de Noífa Senhora da Ser-

ra , e foram paíTar o rio per onde fe cham.a

o PaíTo fecco , no qual por não eftar a ma-
ré vazia 5 fe perdeo muita gente. E fegundo

a commum opinião , aíli neíla fugida no
no 3
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rio 3 como debaixo do ferro dos noíTos , dos

Mouros morreram mais de féis mil peíToas

de toda idade
;

porque não fomente nefte

dia houve eíla deílruição delles , mas ainda

nos três feguintes , mandando AíFonfo d'Al-

boquerque alguma gente de cavallo de hu-

ma formofa eftrebaria delles
,

que fe alli

achou do Hidalcáo pêra defensão da terra
,

correr toda a Ilha , não perdoando a nenhum
Mouro. Na qual matança o principal mi-

niílro foi Medeo Rao o Capitão Gentio

da companhia de Timoja
,
que (como diC-

femos) veio com Aífonfo d'Alboquerque

,

e elle Timoja veio depois com três mil ho-
mens , defculpando-fe de não poder vir an-

te do feito. Ganhada eíla Cidade cm dia de
Sanfta Catharina

,
(como diíTemos

, ) á cuf-

ta das vidas de quarenta e tantos dos nof-

fos 3 em que entraram as peíToas notáveis

já nomeadas , começou AíFonfo d'Alboquer-

que entender na cura dos feridos , dos quaes

não fazemos relação por ferem tantos
, que

fariam hum grande catalogo. Baila faber

que não houve nobre fem ficar por aílinalar

de quanto perigo paflaram , fomente a maior
parte dos que acompanharam AíFonfo d'Al-

boquerque não receberam tanto damno
,

por não fe acharem no coníliéto da primei-

ra entrada. O defpojo delia , como toda a

mais da gente que então alli eftava era de

guar-
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guarnição , e tcmerofa de nós , não tinha

outro movei íenáo armas , e por iíib hou-

ve pouco 5 tudo foihuma eílrebaria de mui-

tos 5 e bons cavallos
,
que o Hidalcao coílu-

mava ter pêra acudirem os homens d^armas

ásíenadarias da terra firme, que (como dií^

íèmos) ás vezes os Gentios na ferra as vi-

nham roubar. E aíTi acharam muitos m.an-

timentos , e grande munição de artilheria

,

pólvora 5 e enxarcea pêra as náos que efta-

vam no eílaleiro , as quaes , fe Aítbnfo d'AI-

boquerque não provera , foram queimadas

pelos meíires , e bombardeiros, que man-

dou a iílb ; mas pelo recado feu
,
(fegundo

diíTemos,) tanto que viram que a vicloria

era por nós , tiveram mão. E verdadeira-

mente fe elles o fizeram , não fómicnte as

náos foram queimadas ,
que AíFonfo d'A^

boquerque muito fentia , mas ainda fizeram

tanto damno aos noíTos , como aos Mou-
ros

;
porque como o lugar entre ellas era

de muitas voltas , e acolheitas , alli foi a

maior fúria , e por iíTo fe o fogo lavrara

em as náos , também lavrara nas peíToas.

Aífi que em todo eíle feito
,

por fer mais

glcriofa a viéloria delle , Decs infpirou no
anim.o de AíFonfo d'Alboquerque

, pêra

mandar aos meílres que tiveíTem tento no

queimar das náos
,
por não perder hum tão

grande defpojo^ como cilas foram
;>
queelle

mui-
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muito eílimou
,

pola necellidade que havia

delias pêra os caminhos que havia de fa-

zer, e mais havendo peííoas dignas de ca-

pitanias , a que ieixava de prover por não
ter vaíilhas.

CAPITULO X.

Das coufas ,
que Affonfo íTAlboquerque

ordenou 72a Cidade Goa ^ e d""algumas vzão-

rias que houve de Melique Aji^ri Capitão

do Hidalcão : e como prendeo Diogo Men^
des de Vafconcellos , e outros Capitães qu^
hiam pêra Malaca , e o caftigo que por ijY

deo aos Mejlres , e Pilotos das fuás nãos

DEpois que AíFonfo d'AIboquerque com
eíla vidoria

,
que Wiq Deos deo , íe

vio reftituido na poíTe
,
que já tivera da Ci-

dade , a primeira couía em que entendeo

foi em dar fepultura aos morros da noíTa

gente , e aíTi mandou dar aos Mouros ou-
tra fepultura digna de feus méritos

,
que foi

aquelle rio de Goa por ceva aos lagartos.

Parte dos quaes corpos a maré foi lançar

per eíTes eíleiros da terra firme ante a viíla

dos feus
5
pêra ferem melhor chorados

; por-

que fe logo não fizera ifto , como eram mui-
tos corpos , e a terra quente , corrompera

o ar em pefte , coufa que mui poucas Vezes

íè vê naquellas partes. Feita eíla obra com
Tom.ILP.L Mm os



5'4<^ ÁSIA DE João de Barros

os mortos , mandou fazer outra aos Mou-
ros vivos

, que foi não perdosr a quantos

foram achados , aíli na própria Ilha de Goa
,

como nas outras que eílam derredor delia

,

per Capitães que pêra iíTo ordenou , alim-

pando a terra daquella má caíla , aíli dos

eílrangeiros , como dos Naiteas naturaes da
terra. Quanto ao povo Gentio lavradores

delia 5 e outros que viviam na Cidade , man-
dou fegurar com pregoes

,
que pêra ifíb lan-

çaram 5 notifícando-lhes que podiam vir la-

vrar fuás próprias herdades , e povoar fuás

cafas
5
pagando feu foro , fegando o ufo da

terra
,
por quanto elle não tinha guerra com

o Gentio natural , fenao com os Mouros.

E pêra que as couías tomaífem aíTento , e

a Cidade fe tornaíTe a povoar , ordenou que

Timoja
,
que depois veio , foíTe Capitão do

Gentio da terra , e que feus debates , e dif-

ferenças elle as determinaíTe fegundo o ufo

delles , com limitação de jurdição
, porque

morte ,
perdimento de fazenda , e outras

taes coufis não cabiam emfua alçada. Mas
elle Timoja durou pouco neíle officio por

o Gentio foíFrer mui mal fer governado

per elle ,
por fer homem de baixo fangue

,

e que de coílario fe levantara áquelle efta-

do de Capitão : e o principal refpeito por-

que AíFoníb d'Alboquerque o tirou daquel-

le officio , e ainda quizera caítigar rigoro-

fa-
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lamente foi
,
porque com dous navios de

remo que tinha no rio de Goa , mandou a

Chaul tomar duas náos de Mercadores
,
pe-

dindo licença a AíFonfo d'Alboquerque que

os mandav^a a Onor. Sobre o qual cafo o
mandou prender té fazer a entrega do rou-

bo 5
por fe mandar queixar diíTo o Gover-

nador de Chaul , como amigo que era nof-

fo : mas teve hum padrinho que lhe vaieo
,

íomando-o fobre íi de pagar , e eíle foi ou-

tro Gentio chamado Melráo , a quem Af-

fonfo d'Aiboquerquc dco o feu oíiicio
,
que

a gente da terra defejava por Governador
por fer homem de Real fangue , fobrinho

d'ElRe7 de Onor 5 o qual era herdeiro def-

te meímo Reyno Onor : cá fegundo o coí-

tume daquelle Gentio da índia os fobrinhos

filhos das irmans são os herdeiros , e não
os próprios filhos : peró quando veio á hora

da morte , o tio cm feu teftamento o desher-

dou por alguns defcontentamentos que te^

ve delle , e herdou a outro irmão mais mo-
ço do mefmo Melráo. E vendo-fe elíe aííi

desherdado , e fobre iíTo em differenças com
o irmão 5 recoiheo-fe com alguma gente

,

que feguia feu partido pêra as terras deBa-
ticalá

5
por o Governador dalli fer feu pa-

rente , donde fazia a guerra a feu irmão ; e

por ter niíTo favor
,

per algum.as vezes fe

mandou oííerecer a Affonfo d'Alboquerque ^

Mm ii prin-



^48 ÁSIA DE JoAo DE Barros

principalmente quando da primeira vez to-

mou Goa ; mas nao houve eíieiro por ra-

zão do pouco tempo que os noíTos a tive-

ram. Però neíla fecunda vez íabendo Aíton-

ío d'Alboquerque particularmente as cou-

fas defte Melráo , e quão neceíTario lhe era

pêra o bom governo da terra , tanto que or-

denou de tirar Tim.oja do officio , mandou
a Baticalá navios , e galés pêra trazerem a

eíle Melráo com toda fua gente. O qual

ao tempo de fua chegada a Goa , foi rece-

bido honradam_ente , e em fua companhia

vinha Ayçaráo hum Capitão principal d'El-

Rcy de Naríinga , que andava fora de fua

graça , a quem AíFoníb d'Alboquerque tam-

bém agazalhou , dando a cada hum cavai-

los , e jóias fegundo fuás qualidades. E lo-

go entregou a Melráo o governo da terra

,

vindo ante elle todolos Neiquibares
,

que

são as cabeceiras delia , os quaes com fo-

lemnidade de palavras , e adios , fegundo feu

ufo , o receberam por feu Capitão
; porque

além de elle fer do mais nobre fangue da-

quelle Gentio
,

per fua peíToa era mui ac-

ceito a todos
,
por fer homem liberal , Ca-

va Ueiro , e ter outras qualidades
,
que ge-

ralmente aprazem a todos. A qual entrega

que lhe AíFonfo d'Alboquerque fez deílas

terras , e tanadarias de Goa , foi per modo
de arrendamento

,
que elle Melráo pêra fua

pef.
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peíToa 5 e pagamento da gente de guerra

,

que havia de trazer pêra defensão delias

,

haveria hum tanto , e todo o mais havia

de entregar aos Officiaes d'ElRe7
,
por eí-

tar em coftume naquelias partes que os Ca-
pitães 5 e Governadores das terras pelos Prin-

cipes 3 cujas ellas são
,
por razão de as con-

fervar cm paz , fazem-os também rendeiros

dos dirciros reaes
,
porque a paz dá rendi-

mento , e a guerra o tira , e numa coufa

fe conferva com a moderação da outra. O
qual negocio lambem Affonío d'Alboqucr-

que tinha commettido a Timoja • mas eile ,

poíto que diligente fervidor era , como ti-

nha a natureza de coflairo , além das tra-

veíTuras cjue fazia , todo o rendimento da
terra coniumia , ícm lhe poderem haver da
mão algum pagamento. ElRev' de Onor
fabcndo cilas honras, que Affonfo d'Albo-
querque fazia a feu irmão , e temendo ouc
cíle tavor lhe podia a elle damnar , man-
dou a elle Embaixadores , aos quaes AíFon-

ío d^Alboquerque rclpondco
, que ElPvCy

de Onor não devia tomar por aggravo as

honras , e gazalhado
,

que fazia a feu ir-

mão , ante nilTo tinha a elle feito muito boa
obra

5
porque o tirava das terras de Bati-

calá , donde lhe elle fazia guerra , e que
eíle azo de não contenderem ambos per ar-

mas poderia fer caminho pêra as vonta-

des
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des fe virem a concertar per algum bom
modo 5 de que elle Aíronío d'Alboquerque

folgaria fer medianeiro. Peró com eftas pa-

lavras lhe metteo outras pêra o aíTombrar;

porque como efte Rey era Senhor de Mer-
geu

5
que he iugar do Reyno de Onor per-

to de Goa , e o Rey paíTado feu tio paga-

va certo tributo
,
que lhe o Vifo-Rey Dom

Francifco d'Almeida poz, eelle depois que

herdara o nâo tinha pago, e fobre iíTo Fa-

vorecia os Mouros de Goa , além dos mé-
ritos de Melráo ,

grande parte foi pêra Af-

fonfo d'AÍboquerque o favorecer eftes de-

méritos de feu irmão
,

pêra o poder trazer

ao jugo da obediência noíla. Fizemos efta

relação deíle Príncipe Meiráo
,

porque ao

diante , fegundo veremos , aíli elle , com.o

Timoja
,
per ferviços que íizeram a ElB.ey

D. Manuel , merecem ferem aqui lembra-

dos : e mais por ferem hum fuzil
, que en-

cadeam os feitos da noifa hiftoria , como
fe adiante moftra. Além deites Embaixado-
res d'EIRey de Onor

,
que era o mais vi-

zinho ás terras de Goa , com^o a nova cor-

reo que era tomada per nós , logo outros

mandaram viíirar AíFonfo d'Alboquerque por
Embaixadores feus , aíli como ElRey de

Narfinga, e de Baticalá , e Bengapor a el-

ie fujeitos ; e Melique Az Senhor de Dio
,

eElRey de Cambaya feu Senhor , e outros

mui-
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inuitos Príncipes da terra Malabar , todos

em requerimento , e oíFertas
,

por fegura-

rem fuás navegações , e negócios particula-

res. Tanto abalo fez em toda a índia efta

tomada de Goa ,
principalmente quando ou-

viram dizer as viélorias que, depois da to-

mada da Cidade , os noíTos houveram de

alguns Capitães do Hidalcao
,
que vieram

com força de gente ver fe podiam paliar

da terra nrme á Cidade , ou ao menos quei-

mar algumas das noíTas náos
,

que eílavam

no rio : im.pedindo também que os Neiqui-

bares das terras firmes nao acudiíTem com
o rendimento delias , nem proveíTem a Ci-

dade de mantimento , e das outras couí:i<?

de que fe ella ferve: rodeando a Ilha logo
nos primeiros dias per huma m.aneira de
cerco 5 apparecendo hoje em huma parte

,

e logo em outra ; com o qual modo anda-
va a noíTa gente derramada per todolos paf-

fos da Ilha , e mui canfada , e fobre tudo
temerofa d'outra paflagem como a primei-

ra. O Capitão mor do qual exercito era hum
Meliquc Agrij

,
peíToa que o Hidalcao ef-

colheo por homem cavalJeiro , e que havia

de dar conta de íi , o qual a primeira cou-
fa que fez , foi vir fobre as terras de Cou-
dal , e Banda a viíitar aquella entrada. Af-
fojifo d'Alboquerque como foube o que el-

Ic vinha commeíter , mandou com certas
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galés , e navios de remo a Diogo Fernan"

des de Beja
,
que lhe não confentifTe paíTar

per o rio de Banda ás terras de Antrux , e

Xaile 3 na qual ida Diogo Fernandes com
os outros Capirães

,
que com elle foram

,

ganharam muita honra , desbaratando duas

vezes a gente defte Capitão. E porque elle

Melique Agrij cuidou que com a gente de

cavalio podia refiftir mais aos noíTos , deo
Ibbre Diogo Fernandes em o rio de Ban-
da 5 o qual fahio em terra a eiles , e aííi fe

houve bem com os Turcos que vinham a

cavalio
5
que mettidos em fugida , fe lançaram

per huma barroca abaixo , onde morreram
muitos. No qual feito eram com Diogo Fer-

nandes 5 Aires Pereira , António d'Abreu
,

Gafpar Cam , António de Matos , e outros

Fidalgos , e Cavalleiros
,
que de fua peíToa

o fizeram mui honradamente. Tornado Dio-

go Fernandes com eíla vidloria a Goa , dahi

a poucos dias reformado Melique Agrij def-

te damno
,

paíTou-fe da outra parte do rio

de Banda contra a Ilha Divarij , onde eíla-

va Gafpar de Paiva com gente em guarda

da Ilha ,
por os Gentios

,
que pagavam a

Goa , nao ferem roubados dos Alouros. Gaf-

par de Paiva 3 chegado Melique com gente

de cavalio , e de pé em duas batallias cer-

radas , deo nelles aíH oufadamente lança te-

fa em punho ,
que logo no primeiro rom-

pi-»
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pimento que nelles fez , lhe mataram mui-

tos cavallos , e fobre elies os Senhores ; ou-

tros andavam pelo campo a numa , e outra

parte com os Turcos mortos na fella; por-

que como feu coílume he andarem bem ar-

reatados nella com muitas voltas de touca

,

por não cahir , andavam fem governo de

rédea. Era neílc feito Vafco Fernandes Cou-
tinho filho de Jorge de Mello

,
que mata-

ram os Mouros em Mazagão , o qual fen-

do bem moço efperou hum Turco a cavai-

lo que vinha fobre elle , e dcfviando o cor-

po 5 levou o cavallo pela rédea , e per bai-

xo das cubertas metteo a cfpada nelle , com
que o Senhor , e cllc vieram a terra , e am-
bos alli ficaram mortos. Eram também nef-

te feito comGafpar de Paiva , Martim Gue-
des 5 Affonfo PeíToa

,
que naquelle dia , en-

tre outros muitos que ganharam honra , el-

ies fe cfcremáram nella : no qual commetti-
mento os Mouros receberam muito damno

,

e os noíTos com eíla viíloria fe tornaram
recolher á Ilha Divarij , onde tinham fua

eftancia. Melique Agrij vendo quão mal lhe

fuccediam feus commettimentos
, paíTou-fe

daquelle lugar a outro chamado Diochili

defronte de Goa , onde fe fez forte com
huma cerca de madeira ; a qual mudança

,

e força fabendo Aifonfo d'/ilboquerque
,
pa-

rçceo-lhe que com dous mil homens Por-

tu-

1
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tuguezes , e do Genlio da terra o podia le-

var na mão. E indo pêra o commetter per

modo de cilada , como Melique era homem
íabedor na guerra , fentindo o ardil

, pofto

que lhe lançaram diante huma batalha do
Gentio da terra , não fomente lhe não quiz

fahir , mas ainda defamparou o lugar , ar-

redando-fe da borda da agua. Affonfo d'AI-

boquerque deíefperado de o poder acolher,

naquelle próprio dia fe paíTou á Ilha Diva-

rij 5 leixando naquelle paíTo a Manuel de

la Cerda , e a Rodrigo Rabello , e elle tor-

nou-fe a Goa a prover nas obras da forta-

leza que m.andava fazer. Andando aífi neP
tes trabalhos , fobreveio outro

, que elle mui-

to fentio
,

por fer com Diogo Mendes de

Vafconceílos
,
que naquella entrada da Ci-

dade tinha ganhado muita honra , e feito af-

fás de ferviço a ElRey com fua peíToa , e

gente da fua capitania. Porque tendo-lhe el-

le tomada a menagem
,
que não partiíTe pê-

ra Malaca fem fua licença
,
(com.o atrás fi-

ca
,
) elle , e os Capitães de fua bandeira

aíTentáram de fe partir , obrigando aos Mef-
três , e Pilotos que o fizeíTem.

,
poílo que lhe

não foíTe dado licença
,
porque elles tinham

cumprido em vir á tomada daquella Cida-

de , onde fcrvíram ElPvCy ; e detellos mais

ÁíFonfo d'Alboquerque era impedir não

irem onde ElRey os mandava ^ e mais fen-

do
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do aquellas náos de armadores
,

que hiam
bufcar carga , e náo eram obrigados andar

gaílando o tempo naquella guerra de Goa.
Finalmente poílos em ordem de partida o
mais fecretamente que puderam , huma noi-

te fahíram pela barra de Goa fóra , do que
logo Affoníb d'Alboquerque foi avifado ; e

alguns querem dizer que per Pêro Quares-

ma
,

que era hum dos Capitães da compa-
nhia

5
que não fshio com os outros

, que
eram Diogo Mendes , Diniz Cerniche , e o
navio de 13althazar da Silva por elle eftar

doente em Cananor. Na eíleira dos quaes

AíFonfo d'Alboquerque logo mandou hum
batel 5 e neile p]aíliao Rodrigues

,
que ora

ferve de Juiz da Balança da Moeda , com
liuma carta a Diogo Mendes , e aíli recado

a duas galés , Capitães Duarte da Silva , e

Jemes Teixeira , as quncs andavam na bar-

ra
5

que lhe requercíTem que fe tornaíTem

fobpena do cat maior. Chegado Baftião

Rodrigues a Diogo Mendes , fez-lhe crer

que Aífonfo d'AIboquerque cílava em huma
das galés. O qual artificio peró que huma
delias que IhQ feguio o alcanço

,
(pola com-

mifsão que levava de AíFonfo d'Alboquer«

que
, ) fez alguns tiros , com que matou

dous homens a Diogo Mendes, e lhe det
apparelhou a verga

,
parecendo-lhe a dlc

fer verdade que AíFonfo d'ArDoquerque efr

ta-



5'5'6 ÁSIA DE JoXo DE Barros

tava na galé , e era grande crime defender-

fe ante lua pelToa , entregoii-fe a Manuel
de ia Cerda , Rodrigo Rabello , e a Simão
d'Andrade

,
que também per terra a cavai-

lo foram té a barra
,

por o tempo da ma-
ré fer contrario a irem per m.ar , e lá to-

maram bateis pêra iíTo. Finalmente Diogo
Mendes , Diniz Cerniche , e Pêro Qiiarel-

ma foram prezos , e condemnados com os

autos de fuás culpas pêra virem dar razão

de íi a efxe Rejno a ElRey , e enforcados

hum Meílre , e hum Piloto nas vergas das

náos
, por ferem os mais culpados ; e a ou-

tros dous
,

que eram menos , deo a vida

por intercefsão de huns Embaixadores d'Ei-

Rey de Naríinga
,
que eram prefentes , a

que AíFonfo d'Alboquerque quiz compra-

zer. Alguns quizeram condemnar eíle feito
,

que AÍTcnfo d'Alboquerque fez , depois que
ellc commetteo fua ida pêra Malaca , di-

zendo
,

que a tenção de elle reter Diogo
Mendes , depois da tomada de Goa , mais

era por elle mefmo AíFonfo d'Alboquerque

querer ir em peílba a eíle negocio de Ma-
laca

,
que por ter muita neceílidade da gen-

te , e navios
,

que Diogo Mendes levava

com figo. Mas parece que eíle negocio , ain-

da que a tenção de Affonfo d-Alboquerque

foífe efta
,

procedeo de permifsao Divina
j

porque fe na ida que elle fez a Malaca

,

le-
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levando tantas náos , e gente
,
(como adian-

te veremos
, ) teve aííás de trabalho em con-

quiílar aquella Cidade
,

que pudera fazer

Diogo Mendes , fenao o que fez Diogo
Lopes ? querendo poer o feito em armas

como era cavaileiro de fua pcíToa
,
perdêra-

fe de todo. Por tanto ainda que as tenções

dos homens que governam , acerca dos go-

vernados lèjam. condemnados , e ás vezes

com razão , nao íe deve reprovar a obra

;

porque como sao miniílros do bem com-
nium 5 Deos endereça o eíieito delia ao
que lhe apraz

,
poílo que ellcs a ordenem

a feus propofitos.

CAPITULO XL

Das ohras ^ eprovimentos que Ajjonfo cVAl-

boquerque fez 5 e ordejíou em Goa : e do

caminho que commetteo pêra ir ao

mar Roxo , e depois pêra
Malaca,

ENtre outras coufas que AíFonfo d'Aí-

boquerque ordenou pêra defensão da-

quella Cidade Goa , a principal foi huma
fortaleza , á qual poz nome Manuel per me-
moria d'ElRe7 D. Manuel , em cujo tem-
po fora tomada. E porque o nome delle

Aífonfo d'Alboquerque , e de todolos Ca-
pitães, e alguns Fidalgos principaes não fí-

caf-
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caffeni eíquecidos em íao iliuílre feito , man-^

dava poer hiiina pedra em hum iugar no-

tável de huma torre , em que dizia quan-

do , e per quem aquella Cidade fora toma-
da aos Mouros. Sobre o qual negocio Af-
fonfo d'Alboquerque fe vio tao atormenta-

do dos mefmos homens , huns porque nao
eram dos primeiros daquella nomeação , ou-

tros por não ferem nomeados
,
que mandou

fazer outro letreiro na mefma pedra em ou-

tra face j no qual dizia aquellas palavras da
efcritura : Lapidem quem reprobaverunt

edificãJUes
, fatíus eft in caput anguli j e a

outra face da competência ficou mettida na

parede , e aííi ficaram todos contentes
, por-

que ao Fortuguez mais lhe doe o louvor

do vizinho
,
que o efquecimento do feu. E

daqui vem que os feus feitos , fendo dignos

de muito louvor acerca das gentes
,
por ef-

ta razáo de competência ficam fepultados

no efquecimento , da qual verdade temos
experiência no trabalho que nos deo tirar

do peito delles as coufas do difcurfo defta

hiftoria , e Deos he teftemunha fer eíte o
maior que nelia levamos. Além defta me-
moria digna de quem a mandava fazer , fez

AíFonfo d'Alboquerque naquella Cidade ou-

tras de não menos louvor
,
que foi mandar

lavrar moeda de ouro
,
prata , e cobre ; á

primeira chamou Manues ^ á fegunda Efpé-

ras

,
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ras 5 e meias Efpéras , á terceira de cobre

Lcaes : pêra lavramento da qual ordenou
cafa 5 e logo Gentios da terra Oíficiaes dei-

te niiíler a tomaram por arrendamento de

dous mil pardáos por anno
,
que valem ao

reipeito da noíTa moeda feiscentos mil reaes.

Fez mais outra obra em louvor de Deos
,

e de grande prudência , vendo que o Gen-
tio da terra tomava de boa vontade o noí-

fo modo de a governar , e o tratam^ento

que lhes fazíamos , e que as miulheres Ca-
narijs da terra acccitavam a nolTa gente de
boa vontade , íem aquelles efcrupulos de
religião que tinham as ' do Malabar do gé-

nero das Naires
,
que he a mais nobre en-

tre aquelle Gentio , as quaes r.ao podem ca-

far fenao com os naturaes Brâmanes ; e

fendo ellas comm.uas a elles , nao admittem
outro homem fora defte género fobpena de

íicar infame, como atrás efcrevemos. Con-
fíridas as quaes coufas , e também vendo o
fitio daquella Cidade , e que a comarca das

terras que tinha derrador
,

promettia de ÍI

grandes efperanças pêra fegurar o eftado dã
índia , fe foíTe povoada , e podia ficar por
metropoli das mais que ao diante conquif-

taíTemos , e eíla povoação não podia fer fem
coníbrcio de mulheres

,
poz em ordem de

cafar alguma gente Portiiguez com eílas mu-
11 Iheres da terra , fazendo Chriftans as que

eram
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eram livres , e outras cativas, que os ho^

mens tomaram riaquella entrada , e tinharrt

pêra feu fervido ; íe algum homem fe con-

tentava delia pêra caiar , comprava a feu

fenhor , e per cafamento a entregava a eíle

como a feu marido , dando-lhe á cuíla d'El^

Rey dezoito mil reaes pêra ajuda de tom.ar

fua caia , e com iiTo palmares , e herdades

daquellas
, que na Ilha ficaram devolutas

com a fugida dos Mouros. O Gentio da

terra logo no princípio
,
quando AíFonfo

d'Aiboquerque lhe tomava luas filhas , fe

algum horhem fe contentava delia pêra a

ter por mulher , recebiamc mito cfcandalo

,

e haviam que WiQ era feito força
;
porém

depois que viram as filhas honradas com
fazenda na terra , o que ante não tinham

,

e que elles por razão delias eram bem tra-

tados 5 e pervaleciam fobre o outro Gentio

,

houveram que quem tinha mais filhas de que

fe alguém contenta íTe , tinha a vida mais

fegura. Finalmente com os mimos , e favo-

res
5
que Affonfo d'Alboquerque fazia a ef-

tes deipofados , foi em tanto crefcimento

acerca da gente baixa eíle alvoroço de ca-

far
5

que acertando Affonfo d'i\.lboquerque

hum.a noite de cafar huns poucos em fua

caíli
,
quando fe efpedíram daquelle afto do

defpoforio , levando cada hum fua efpofa

,

parece que com a multidão da gente ^ por

não
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não haver muitas^ tochas que os acompa-
nhaíTem

,
perderam as mulheres j e no buí-

car delias, como a luz náo era muito cla-

ra , trocaram as efpoías. Peró quando veio

ao feguinte dia , cahindo no engano da tro-

ca 5 desfizeram efte enleio , tomando cada

hum a que recebeo por mulher , ficando o
negocio da honra tal por tal. E como nejP-

te princípio a gente baixa nao fazia muitos

eícrupulos no modo do caiar , ora foíTe et
crava de algum Fidalgo , de que elle tive-

ra já ufo ) ora novamente tomada da ma-
nada do Gentio , e feita Chriílá , a recebia

por mulher , e contentava-fe com o dote

que lhe AíFonfo d'Alboquerque dava , e mi-

mos que lhes fazia , chamando a eftes taes

efpofos genros , e ás mulheres filhas : eram
todas eftas coufas matéria de zombaria en-

tre alguns Fidalgos. Principalmente quando
ouviam dizer a AíFonfo d'Alboquerque

, que

elle efperava em Deos de arrincar as cepas

da má cafta que havia naquclla Cidade
, que

eram os Mouros , e plantar cepas catholi-

cas 5
que f\ui(fl:ificaírem em louvor de Deos

,

dando povo que por feu nome com prega-

ção 5 e armas conquiílaíTem todo aquelle Ori-

ente. Ao que diziam eftes mofadores entre

li ,
que aquelle feu bacello era de vidonho

labrufco em fer miftiço
,
principalmente por

fer da mais baixa planta do Reyno
,

que
Tom.IL P.L . Nn fe«
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feria para eíle parreiras d'ante a ponta
,
que

o primeiro aíno de trabalho que víq^q áquel-

la Cidade , lhas havia de roer
; porque de

gente íao vil , como era aquella
,
que accei-

rava cafar per aquelle modo , nao íe podia

efpcrar fruto
,

que tiveíTe honra , nem as

qualidades pêra aquellas grandes efperanças

dcAíFonfo d'Alboquerque. Contra as quaes

razoes deftes homens de pouca coníideraçao
,

a regra do Mundo eftava em contrario
;
pois

vemos que todo foi povoado de mais bai-

xos principios , e de gente , a que podemos
chamar enxurto de homens. Cá fe elles olha-

ram aos principios de Roma noíTa cabeça

,

monarca do império Romano , o m.ais no-

bre de toda a terra , acharam que foi hum
conforcio de gente paíloril , ou (;por m.elhor

dizer) huma acolheita de malfeitores ; e que

as moças Sabinas
^

que elles tiveram pêra

ter por mulheres , fe eram mais alvas por

razão do clima , nao feriam de mais nobre

fmgue
,
que as Canarijs , nem tinham mais

conhecimento de Deos , nem feus maridos

lhes haviam de eníinar alguma catholica dou-

trina , nem em os feus efpoforios concorre-

ram duas tenções emi hum vinculo de con-

fentimento , como quer o afto matrimonial :

fomente hum Ímpeto de força , cujo íim foi

hum commum eílupro , ao tempo que o

bailador movia os pés ao fom da frauta paf-

to-
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toril 5 fegiindo moteja o feii poeta Juvenal,

E por nao andar per todo o Mundo buí-

cando todalas grandes povoações delle prin-

cipiadas de mui baixos fundadores , venha-

mos aos exemplos de cafa , e perguntemos

á Illia da Madeira , Terceiras , Cabo-ver-

de 5 S. Thonié
,
quem foram feus primei-

ros povoadores ; e refponder-vos-hao que
o nao querem dizer por honra de feus ne-

tos que hoje vivem , e podem já per no-

breza contender com hum gentil-homem Ro-
mano. Finalmente como Affonfo d'Albo^

querque neílas coufas tinha difcurfo de mui-
ta prudência

,
peró que foubeíTe quantos

damnadores havia defta fua obra , nao lei-

xava de ir com ella avante ; e por mais
confundir eftes contrários delia , entre eíles

cafados efcolheo os de melhor qualidade

,

e mais aptos
,
per os quaes repartio os of-

íicios do governo da Cidade: aíli como Ve-
readores ) Almotaceis

, Juizes , Alcaides

,

&c. Mas o demónio urdia tantas coufas

por inveja defta fanfta obra
,
que teve M-

fonfo d'Alboquerque grande trabalho em a

fuftentar contra parecer, e vontade de mui-
tos. Porque como a gente nobre tazia mais
conta de fe tornar a efte Reyno de Portu-

gal
,
que dos cafamentos delIe , e todos ía-

biam como elle efcrevia a ElRey D. Ma-
nuel grandezas das coufas de Goa y e quan-

Nn ií to
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to fundamento devia de fazer delia pêra fe-

gurar o eílado da índia , dando pcra iíTo

muitas razoes , eram todas desfeitas ante

elle per algumas cartas
,

que Capitães , e

Oííiciaes , que nao tinham boa vontade a

AíFonfo d'Alboquerque , lhe efcreviam , re-

prefentando cada hum as íuas , e quão im-

poííivel era fuftentar-fe aquella Cidade
, por

terem por adverfario o maior Príncipe Mou-
ro que havia naquellas partes. O qual a

pouco cufto 5 fomente vindo a comer o ren-

dimento das terras firmes de Goa , a teria

continuamente cercada de maneira
, que

cumpria eílar fempre atulhada de gente , e

não terem fuás Armadas outro ofHcio , fe-

não eftar em defensão
,
que o Hidalcão , ou

feus Capitães não paíTaíTem á Ilha. Final-

mente chegou o demónio a tanto , vendo

a diligencia que Aífonfo d'Alboquerque fa-

zia 5
por fuílentar a poíTe defta Cidade, e

povoalla de gente cafada , e que fizeíFem

conta de viver nella , e não de fe vir pê-

ra eíle Reyno , que por o tirar dalli , fe

poz fogo induílriofamente ás náos
,
que eC-

tavam em eílaleiro
, por ellas ferem cauía

de AfFonfo d'Alboquerque entender naquel-

la Cidade , temendo que ellas acabadas

,

indo elle a Ormuz , ou ao eftreito do mar
Roxo, fahiíTe dalli huma Armada de Ru-
mes ; como eftaya ordenado ;, e tomaíFern pof.

fe
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lè das fortalezas de Cochij , e Cananor nef-

te tempo. Peró ora que efte fogo foíTe pof-

to per induftria de algum dos noíTos , fe-

gundo a mais certa fuípeita ^ ora per algum
Mouro 5 ou Gentio da terra , elle foi apa-

gado 5 como outro
,
que já d'ante também

fora pofto nas cafas do an'abaldc
, que eram

cubertas de olla , matéria cm que elle to-

mou boa poíTe ; mas aífi eíle , como o das

náos 3 efpertou mais a AíFoníb d'Alboquer-

que a mandar ter grande vigia. E fegundo

o trabalho que levou na povoação , e con-

fervaçao delia Cidade logo neftes primei-

ros princípios , com verdade fe pode dizer

que muito mais embates teve por iílb , do
que foram os combates pola conquiílar da
máo dos Mouros ; e mais fe lhe deve pela

primeira obra
,
que por eíta Icgunda

, por-

que povoaila , e defendella das contradições .

dos ncíTos , foi obra própria fua ; e com-
quiftalla , foi de todos. E tendo com aíTás

de feu trabalho aíFentado as coufas
, que

convinham pêra o governo , e defensão del-

ia ; determinou de ir fazer outra obra
, que

lhe ElRej efcrevia miú eftreitamente que
íizelTe

j
que era trabalhar por haver á fua

máo a Cidade Adem
,

que cftá fora das

portas do eílreito do mar Roxo , e neiía

íizeíic huma fortaleza pêra defender a paf-

fagem das náos dos Mouros
,
que fahiam

,

e en-
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c entravam per elías ; e quando ifto não

pudelTe fer per algum bom concerto do Xe-

que íenhor delia , foiTe á força de armas.

Porém entrando elle o Eílreito , c parecen-

do-ihe melhor aíTento pêra fegurança da

fortaleza , e defensão deíla entrada , e fahi-

da das náos dos Mouros , a Ilha que efta-

va na boca do mefmo Eilreito , ou a Ilha

Gamaram
,
que era já mettida nelle , em tal

cafo elle leixava a eleição do lugar a elle,

pois havia de ver per íi , e não per infor-

mação d'outrem. A qual obra deíla forta-

leza
,

pofto que ao diante fervia pêra imi-

pedir a geral navegação dos Mouros da-

quelie Eílreito
,

particularmente convinha

então fer feita pêra reíiílir a huma grande

Armada
,
que o Soldao do Cairo novamen-

te mandava fazer no porto de Soez
,

que

he no ultimo feio do eílreito do mar Ro-
xo , fegundo a nova que EiP<ey D. Ma-
nuel tinha per via de Levante. AíFi que

por a grão neceííidade que havia de acu-

dir a eíle negocio tão importante , o mais

em breve que pode ordenou as coufas de

Goa, pêra íe poder partir , leixando nella

quatrocentos homens de armas , em que

entravam oitenta de cavallo , os quaes eram

d^ElRey dos que ai li íe tomaram , e repar-

tidos per algumas pcíToas coílumadas a pe-

lejar a cavallo. E ao Gentio Meliáo leixou

cin-
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cinco mil peaes da terra pêra andar pelas ta-

nadarias da terra firme arrecadando o ren-

dimento delias 5 as quaes ( como atrás dif-

femos) elle as tinha tomadas por arrenda-

mento , aííi as da própria IlJia , como das

terras firmes , em cmcoenta e dous mil par-

dáos em cada Jium anno , repartidas per eí-

ta maneira : doze que pagava a própria Ilha

de Goa , e os quarenta as outras Ilhas , c

as terras firmes
,
que eram vindas á noíTa obe-

diência. E na Cidade leixou por Capitão a

Rodrigo Rabcllo de Caílello-branço , o
qual elle tirou de Capitão de Cananor on-

de eftava
,

por efta Cidade ler coula de
mais importa r.cia , e elle homem pêra o
tai cargo per íua peíToa , e cavalleria

,
poí-

to que hi Iiouveíle outras de mais nobre-

za de íangiic ; e por Alcaide mor Frajicií-

co Pantoja filho de Pêro Pantcja , e Feitor

Franciíco Corvincl por íèr hcnicm que
entendia em os Jiegocios do ccmmercio

,

e Eícrivacs do íeu cargo João Teixeira fi-

lho de João Paçaiiha de Alanquer , e Vi-
cente da Cofia filho do meílre Aítbnfo Fy-
iico mor. Leixou mais por Capitão do m.ar

da Cidade a Duarte de Mello de Serpa

com alguns navios de rem.o
,

que andaire

em torno da lllia , o qual havia de obe-
decer a Man-jeI de la Cerda

,
que era cm

Cocliij 3 e ficava por Capitão mor do mar
de
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de toda a coíla da índia com certas velas*

E também lhe havia de obedecer Diogo
Fernandes de Beja

,
quando vieíTe

;
que el-

le Affonfo d'Alboquerque tinha enviado a

desfazer a fortaleza de Çocotorá , como
ElRey mandava , vendo fervir pouco pêra

o fim que fe ordenou, de que era Capitão

Pêro Ferreira
,
que a eíle tempo era já fa-

lecido fem o elle faber. E levava Diogo
Fernandes mais em regim.ento

,
que com ou-

tros dous navios de fua capitania , de que

eram Capitães António de Mattos , e GaC-

par Cão , desfeita a fortaleza , e recolhi-

da a gente delia neftes navios , e na fua

náo 5 andaífe naqueila cofta da Arábia fron-

teira a Çocotorá. elperando por elle AíFon-

fo d^Alboquerque
,
por quanto fazia funda-

mento de ir ao Eílreito fazer o que aílima

diííemos. E quando nao foíTe ter com elle

per todo Maio
,

que era o tempo que po-

dia efperar naqueila coíla , em tal cafo fe

foíle aMafcáte, enao o achando alli
,
que

foíTe invernar a Ormiuz , e pediíTe as páreas

a ElRey , e dahi fe vieífe á índia per to-

do Agoílo. Dada ordem a todas eftas cou-

fas , fez Aífonfo d'Alboquerquc prcíles fua

Armada , moílrando que queria fazer eíles

caminhos , a que mandava diante Diogo
Fernandes : peró depois pelo que fuccedeo

,

fe vio que fua tenjao era fazer outro , e

não
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não eíle. Porque indo com toda fua Arma-
da via do eílreito de Meca , como era já

no fim da monção , tempo em que íe não

podia navegar pêra aquella parte , tornou

arribar a Goa ante que paíTaíIe os Baixos

de Pádua. Surto na barra de Goa , em con-

felho propoz aos Capitães como fua tenção

era fazer aquelle caminho ao Eílreito , fe-

gundo lhe já tinha dito ; e que (como elles

fabiam ) a caufa de partir tão tarde , fora

por leixar as couías de Goa poftas em or-

dem pêra ficar fegura dos fobrefaltos dos

Capitães do Hidalcão. E vifto o grande

apparato que tinha feito pêra aquella via-

gem do Eílreito
,

que os tempos lhe não
leixavam fazer , e a monção delles fer a

popa pêra Malaca , a eíle liie parecia mui-
to mais ièrviço d'Ellley feguir eíle cami-

nho
5

que poer-fe no rio de Goa a comer
os mantimentos que tinham , e onde per

ventura podiam padecer outra tal neceíTida-

de de fome , como já nclle paíTáram
,
por

os mantimentos íerem poucos , e a gente

muita 5 fem terem modo de os naquelles
niczes do inverno poderem ir bufcar. O qual

caminho de Malaca não era tanto de fua

vontade
,
quanto de EiRey o mandar , co-

mo coufa que ellc muito defejava , e de
que elles tinham experiência na ida de Dio-
go Lopes de Sequeira ^ e naquellas náos

,

em
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cm que Diogo Mendes de Vafconcellos fora.

Propoílas eítas , e outras palavras per Af-
foníb d'Alboquerque , todas ordenadas a

fim de fazer efta viagem
, poíio que entre

clle 5 e os Capitães houve diverfos parece-

res 5 todavia vieram a concluir no que lhe

a elle parecia , vendo defejar elle eíta em-
preza de Malaca ; e muitos aíTentáram que

efta fora a caufa de entreter a Diogo Men-
des. Approvada a qual ida

,
partio-fe logo

via de Cananor , onde eftava por Capitão

Diogo Corrêa fillio de Fr. Payo Corrêa

em lugar de Manuel da Cunha filho de

Triftáo da Cunha , o qual elle tirou dalli

por algumas couías , e ficava em Goa do-

ente , onde depois acabou , como veremos.

O qual Diogo Corrêa fora cativo com os

outros
,

que hiam em companhia de Dom
Aífonfo de Noronha , como atrás vimos

,

c era alii vindo , e com elle Francifco Pe-

reira de Berrcdo , ambos por parte delles

per licença d'ElRey de Cambava , a reque-

rer a Affbnfo d'Alboquerque que os man-
áaKQ tirar , do que adiante faremos maior

relação. Provida a fortaleza de Cananor,

partio-fe via de Cochij , no qual caminho

vieram ter com elle Jorge Botelho de Pom-
bal , e Simão Aífonfo

,
que andavani por

Cnpiraes de duas caravellas na paragem de

,Caleçut em guarda daquella cofta ^ os quaes

ti-
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tinham pouco havia desbaratado huma náo

groíTa , e rica
,
que vinha de Meca : pêro

nao lhe puderam mais fazer
, que dar com

cila á coíla , onde os Mouros fe acolhe-

ram por íalvar as peíToas , na qual peleja

delies morreram muitos , e dos noflos íete
,

quatro na caravella de Jorge Botelho , e

três na de Simão AíFonfo. Chegado Aírbn-

fo d'Alboquerque com toda ília frota , c

eílas caravellas
,

que tam.bem levou a Co-
chij já no fim de Abril , veio EIRey logo

ao ver , o qual fabendo delle o caminho que
levava , com muitas razoes o contrariou , rc-

preíêntando-lhc grandes inconvenientes mui
importantes ao cftado da índia , e fortale-

zas que nella Icixava feito. Os quaes ar-

gumentos AfFonfo dMlboquerque lhe dcf-

íez , fentindo nas razoes que lhe dava fe-

rem forjadas per os Mouros mercadores

de Cochij
5

que tratavam em Malaca , te-

mendo que fe tomaíTe aquella Cidade , ou
aíTentaíTe nella trato

,
per qualquer via que

foíTe
,
perdiam muito. Finalmente em dous

,

ou três dias
,
que fe Aítbnfo d'Alboquerque

alli deteve provendo algumas coufas da for-

taleza , e outras pêra fua viagem , e leixan-

do Manuel de la Cerda com quatro veias

pêra guarda da cofta , como diíTemos , elle

em huma náo , e Pcro d'Afonfeca , Antó-
nio de Sá 5 e Simáo AíFonfo , cada hum em
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fua caravella
,

partio-fe via de Malaca a

dons de Maio com dezenove velas ; das

qiiaes eram Capitães D. João de Lima

,

António d'Abreu , Baftiao de Miranda , Ai-

res Pereira , Fernão Peres d'Andrade , Si-

mão d'Andrade feu irmão
, Jorge Nunes de

Leão , Gafpar de Paiva , Gomes Teixeira ,

Nuno Vaz de Caílello-branco , Duarte da

Silva j Pêro d'Aípoem Secretario
, Jorge Bo-

telho , Diniz Fernandes de Mello , Simão
Martins Caldeira , AfFonfo PeíToa , e Fran-

ciíco Serrão. Na qual frota levava té mil

e quatrocentos homens de armas , oitocen-

tos Portuguezes , e os outros Malabares de

eípada , e adarga , fcgundo feu ufo de pe-

lejar. E porque neíla viagem
,
que AíFonfo

d'Alboqucrque fez , fahio da coíla da ín-

dia , e navegou mares novos , tomando por-

tos de Reynos , e terras té aquelle tempo
per nós não fabidas , fomente daquella bre-

ve ida, que Diogo Lopes de Sequeira fez

contra aquellas partes Orientaes , e final-

mente tomou poiTe daquella riquiniraa Ma-
laca fituada na Áurea Cherfonezo , terra tão

celebrada dos antigos Geógrafos : entrare-

mos neila conquii^a delia com princípio do
fexto Livro , novo em ordem , e o fegundo

depois que Aífonfod'Alboquerque começou
fervir o officio de Capitão geral daquellas

partes.

Fim do Livko V. da Década II,
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